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Ændringsforslag 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Forbindelseskontorernes rolle De kompetente myndigheders og 
forbindelseskontorernes rolle

Or. en

Ændringsforslag 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I overensstemmelse med direktiv 
95/46/EF forbliver medlemsstaterne i 
sidste ende ansvarlige for at sikre 
beskyttelse af de berørte personers 
oplysninger og juridiske rettigheder, og 
det påhviler dem at indføre de fornødne 
ordninger i dette øjemed.

Or. en

Ændringsforslag 410
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på gennemførelsen af dette 
direktiv skal medlemsstaterne i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis udpege en eller flere 

Med henblik på gennemførelsen af dette 
direktiv skal medlemsstaterne i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis udpege en eller flere 
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kompetente myndigheder, som kan omfatte 
et eller flere forbindelseskontorer, jf. 
artikel 4 i direktiv 96/71/EF. 

kompetente myndigheder, som kan omfatte 
et eller flere forbindelseskontorer, jf. 
artikel 4 i direktiv 96/71/EF.

Forbindelseskontorets vigtigste opgave er 
at formidle oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår. Overvågningen af 
gennemførelsen af ovennævnte 
bestemmelser kan udføres af 
forbindelseskontorer eller andre 
overvågningsmyndigheder.

Or. hu

Ændringsforslag 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 De kompetente myndigheders 
kontaktoplysninger meddeles til 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater. Kommissionen offentliggør 
og ajourfører regelmæssigt listen over 
kompetente myndigheder og 
forbindelseskontorer.

De kompetente myndigheders 
kontaktoplysninger meddeles til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
og er tilgængelige for offentligheden. 
Kommissionen offentliggør og ajourfører 
regelmæssigt listen over kompetente
myndigheder og forbindelseskontorer. 
Andre medlemsstater og EU-institutioner 
respekterer de enkelte medlemsstaters 
valg af kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 412
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 

1. Medlemsstaterne træffer passende
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
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om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt 
tilgængelige på en klar, fuldstændig og 
lettilgængelig måde, på afstand og ad 
elektronisk vej, i formater og efter 
webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt.

om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt 
tilgængelige på en klar, fuldstændig og 
lettilgængelig måde, på afstand og ad 
elektronisk vej, i formater og efter 
webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt. Tjenesteyderens eller 
arbejdstagerens oprindelsesmedlemsstat 
sørger for, at arbejds- og 
ansættelsesvilkårene oversættes til den 
pågældende tjenesteyders eller 
arbejdstagers sprog.

Or. fr

Ændringsforslag 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt 
tilgængelige på en klar, fuldstændig og 
lettilgængelig måde, på afstand og ad 
elektronisk vej, i formater og efter 
webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt.

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal 
anvendes og overholdes af tjenesteyderne, 
gøres almindeligt og gratis tilgængelige på 
en klar, gennemsigtig, fuldstændig og 
lettilgængelig måde, på afstand og ad 
elektronisk vej, i formater og efter 
webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt.
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Or. en

Ændringsforslag 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt 
tilgængelige på en klar, fuldstændig og 
lettilgængelig måde, på afstand og ad 
elektronisk vej, i formater og efter 
webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt.

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt og gratis 
tilgængelige på en klar, gennemsigtig, 
fuldstændig og lettilgængelig måde, på 
afstand og ad elektronisk vej, i formater og 
efter webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 415
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt 
tilgængelige på en klar, fuldstændig og 
lettilgængelig måde, på afstand og ad 

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt 
tilgængelige på en klar, gennemsigtig, 
fuldstændig og lettilgængelig måde, på 
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elektronisk vej, i formater og efter 
webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt.

afstand og ad elektronisk vej, i formater og 
efter webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
instanser, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF, 
er i stand til at udføre deres opgaver 
effektivt.

Or. de

Ændringsforslag 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen og medlemsstaterne 
støtter finansielt fælles initiativer, som de 
relevante arbejdsmarkedsparter tager på 
europæisk og nationalt plan til at indføre 
fælles instrumenter med henblik på at 
informere virksomheder og arbejdstagere 
om de gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der skal overholdes i 
overensstemmelse med direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 417
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre, at oplysningerne er fuldt 
tilgængelige og juridisk sikre, betragtes 
kun arbejds- og ansættelsesvilkår, jf. 
artikel 3 i direktiv 96/71/EF, der 
offentliggøres, som bindende i forbindelse 
med udstationering af arbejdstagere.
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Disse arbejds- og ansættelsesvilkår gøres 
tilgængelige på det officielle nationale 
websted.

Or. en

Ændringsforslag 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For yderligere at forbedre adgangen til 
oplysninger skal medlemsstaterne:

2. For yderligere at forbedre adgangen til 
oplysninger skal medlemsstaterne i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 4 i direktiv 96/71/EF:

Or. en

Ændringsforslag 419
Traian Ungureanu

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i 
tilgængeligt format anføre på nationale 
websteder, hvilke arbejds- og 
ansættelsesvilkår og/eller hvilke dele af 
deres (nationale og/eller regionale) 
lovgivning der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere på deres 
område

a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i 
tilgængeligt format oplyse på nationale 
websteder samt gennem udpegede 
arbejdsformidlingskontorer eller 
kontaktpunkter, hvilke arbejds- og 
ansættelsesvilkår og/eller hvilke dele af 
deres (nationale og/eller regionale) 
lovgivning der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere på deres 
område

Or. en
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Ændringsforslag 420
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i 
tilgængeligt format anføre på nationale 
websteder, hvilke arbejds- og 
ansættelsesvilkår og/eller hvilke dele af 
deres (nationale og/eller regionale) 
lovgivning der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere på deres 
område

a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i 
tilgængeligt format oplyse på nationale 
websteder og i givet fald via andre 
hensigtsmæssige kommunikationsmidler, 
hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår 
og/eller hvilke dele af deres (nationale 
og/eller regionale) lovgivning der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
på deres område

Or. de

Ændringsforslag 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i 
tilgængeligt format anføre på nationale 
websteder, hvilke arbejds- og 
ansættelsesvilkår og/eller hvilke dele af 
deres (nationale og/eller regionale) 
lovgivning der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere på deres 
område

a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i 
tilgængeligt format oplyse på nationale 
websteder og med andre midler, hvilke 
arbejds- og ansættelsesvilkår og/eller 
hvilke dele af deres (nationale og/eller 
regionale) lovgivning der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
på deres område

Or. en

Ændringsforslag 422
Thomas Händel
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i 
tilgængeligt format anføre på nationale 
websteder, hvilke arbejds- og 
ansættelsesvilkår og/eller hvilke dele af 
deres (nationale og/eller regionale) 
lovgivning der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere på deres 
område

a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i 
tilgængeligt format oplyse på nationale 
websteder og med andre midler, hvilke 
arbejds- og ansættelsesvilkår og/eller 
hvilke dele af deres (nationale og/eller 
regionale) lovgivning der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
på deres område

Or. de

Ændringsforslag 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikre, at medlemsstaten har givet 
organer til opgave at forsyne 
udstationerende virksomheder og 
udstationerede arbejdstagere med alle 
nødvendige oplysninger om deres 
rettigheder og pligter i henhold til direktiv 
96/71/EF; ifølge de nationale traditioner 
kan arbejdsmarkedsparterne også helt 
eller delvis få overdraget denne opgave 
eller støtte de organer, der har fået 
overdraget opgaven

Or. en

Ændringsforslag 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) iværksætte de fornødne foranstaltninger 
for at gøre oplysninger alment tilgængelige 
på internettet om, hvilke kollektive aftaler 
der finder anvendelse (og på hvem), og 
hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår der 
skal anvendes af tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet 
der om muligt gives links til eksisterende 
websteder og andre kontaktpunkter, 
navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

b) iværksætte de fornødne foranstaltninger 
for at gøre oplysninger alment tilgængelige 
på websteder og med andre midler om, 
hvilke kollektive aftaler der finder 
anvendelse (og på hvem), og om muligt 
give links til eksisterende websteder og 
andre kontaktpunkter, navnlig de relevante 
arbejdsmarkedsparter

Or. en

Ændringsforslag 425
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) iværksætte de fornødne foranstaltninger 
for at gøre oplysninger alment tilgængelige 
på internettet om, hvilke kollektive aftaler 
der finder anvendelse (og på hvem), og 
hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår der 
skal anvendes af tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet 
der om muligt gives links til eksisterende 
websteder og andre kontaktpunkter, 
navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

b) iværksætte de fornødne foranstaltninger 
for at gøre oplysninger alment tilgængelige 
på internettet og med andre midler om, 
hvilke kollektive aftaler der finder 
anvendelse (og på hvem), og hvilke 
arbejds- og ansættelsesvilkår der skal 
anvendes af tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet 
der om muligt gives links til eksisterende 
websteder og andre kontaktpunkter, 
navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

Or. de

Ændringsforslag 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) iværksætte de fornødne foranstaltninger 
for at gøre oplysninger alment tilgængelige 
på internettet om, hvilke kollektive aftaler 
der finder anvendelse (og på hvem), og 
hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår der 
skal anvendes af tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet 
der om muligt gives links til eksisterende 
websteder og andre kontaktpunkter, 
navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

b) iværksætte de fornødne foranstaltninger 
for at gøre oplysninger alment tilgængelige 
på internettet og med andre midler om, 
hvilke kollektive aftaler der finder 
anvendelse (og på hvem), og hvilke 
arbejds- og ansættelsesvilkår der skal 
anvendes af tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet 
der om muligt gives links til eksisterende 
websteder og andre kontaktpunkter, 
navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

Or. en

Ændringsforslag 427
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det 
land, hvor tjenesteydelserne leveres, om 
muligt i form af en kortfattet brochure, 
hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, 
og efter anmodning i formater, som er 
tilgængelige for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på det 
ønskede officielle EU-sprog i form af en 
kortfattet brochure, hvoraf de vigtigste 
arbejdsvilkår fremgår, og efter anmodning 
i formater, som er tilgængelige for 
handicappede; detaljerede oplysninger om 
arbejdsvilkår og sociale vilkår, herunder 
arbejdsmiljø, gøres let tilgængelige for 
arbejdstagerne via forskellige 
kommunikationsmidler og kontaktpunkter

Or. de

Ændringsforslag 428
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det 
land, hvor tjenesteydelserne leveres, om 
muligt i form af en kortfattet brochure, 
hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, 
og efter anmodning i formater, som er 
tilgængelige for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på det 
ønskede officielle EU-sprog, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede; yderligere detaljerede 
oplysninger om arbejdsvilkår og sociale 
vilkår, herunder arbejdsmiljø, gøres let 
tilgængelige med forskellige 
kommunikationsmidler, herunder 
kontaktpunkter, og er gratis

Or. en

Ændringsforslag 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det 
land, hvor tjenesteydelserne leveres, om 
muligt i form af en kortfattet brochure, 
hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, 
og efter anmodning i formater, som er 
tilgængelige for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på det 
ønskede officielle EU-sprog, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede; yderligere detaljerede 
oplysninger om arbejdsvilkår og sociale 
vilkår, herunder arbejdsmiljø, gøres let 
tilgængelige med forskellige 
kommunikationsmidler, herunder 
kontaktpunkter

Or. en

Ændringsforslag 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det 
land, hvor tjenesteydelserne leveres, om 
muligt i form af en kortfattet brochure, 
hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, 
og efter anmodning i formater, som er 
tilgængelige for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på de sprog, 
som værtsmedlemsstaten finder mest 
relevante, om muligt i form af en kortfattet 
brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår 
fremgår, og som beskriver klagevejen og 
de retslige skridt og sanktioner i tilfælde 
af manglende overholdelse, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

Or. en

Ændringsforslag 431
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på det/de 
nationale sprog i
udstationeringsmedlemsstaten, det 
nationale sprog i arbejdstagerens og 
tjenesteyderens oprindelsesmedlemsstat 
og på engelsk, og ikke blot på det/de 
nationale sprog i det land, hvor 
tjenesteydelserne leveres, om muligt i form 
af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

Or. en
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Ændringsforslag 432
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på engelsk 
og de andre sprog, der er mest relevante,
andre end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede, og som angiver den 
klageinstans, som den udstationerede 
arbejdstager kan henvende sig til i 
tilfælde af manglende overholdelse

Or. en

Ændringsforslag 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på engelsk 
og de andre sprog, der er mest relevante, 
andre end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede, og som angiver den 
klageinstans, som den udstationerede 
arbejdstager kan henvende sig til i 
tilfælde af manglende overholdelse

Or. en
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Ændringsforslag 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

c) stille oplysningerne gratis til rådighed 
for arbejdstagere og tjenesteydere på 
engelsk og de andre sprog, der er mest 
relevante, andre end det/de nationale sprog 
i det land, hvor tjenesteydelserne leveres, 
om muligt i form af en kortfattet brochure, 
hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, 
og efter anmodning i formater, som er 
tilgængelige for handicappede,

Or. en

Ændringsforslag 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede, under angivelse af den 
kompetente instans, hvortil den 
udstationerede arbejdstager kan henvende 
sig i tilfælde af manglende overholdelse af 
den relevante lovgivning

Or. fr
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Ændringsforslag 436
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og i 
formater, som er tilgængelige for 
handicappede

Or. en

Ændringsforslag 437
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i 
form af en kortfattet brochure, hvoraf de 
vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på de 
vigtigste sprog andre end det/de nationale 
sprog i det land, hvor tjenesteydelserne 
leveres, om muligt i form af en kortfattet 
brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår 
fremgår, og efter anmodning i formater, 
som er tilgængelige for handicappede

Or. hu

Ændringsforslag 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) yderligere detaljerede oplysninger om 
arbejdsvilkår og sociale vilkår, herunder 
arbejdsmiljø, gøres let tilgængelige med 
forskellige kommunikationsmidler, 
herunder kontaktpunkter

Or. en

Ændringsforslag 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gøre oplysningerne på de nationale 
websteder mere lettilgængelige og klarere

d) gøre oplysningerne på de nationale 
websteder mere relevante, lettilgængelige 
og klare

Or. en

Ændringsforslag 440
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om muligt anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at 
behandle anmodninger om oplysninger

e) om muligt anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at 
behandle anmodninger om oplysninger, og 
sikre, at alle nødvendige oplysninger er 
gjort tilgængelige for den udstationerende 
virksomhed og de udstationerede 
arbejdstagere

Or. en
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Ændringsforslag 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om muligt anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at 
behandle anmodninger om oplysninger

e) om muligt anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at 
behandle anmodninger om oplysninger, og 
sikre, at alle nødvendige oplysninger er 
gjort tilgængelige for den udstationerende 
virksomhed og de udstationerede 
arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 442
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om muligt anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at 
behandle anmodninger om oplysninger

e) anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at 
behandle anmodninger om oplysninger

Or. de

Ændringsforslag 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om muligt anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at 
behandle anmodninger om oplysninger

e) anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at 
behandle anmodninger om oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) informere om og skaffe ressourcer til 
andre kontaktpunkter, f.eks. sådanne, 
som er oprettet af arbejdsmarkedets parter

Or. en

Ændringsforslag 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vil fortsat støtte 
medlemsstaterne på dette område.

3. Kommissionen vil under tilsyn fra
Rådet og Europa-Parlamentet fortsat 
støtte medlemsstaterne på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 446
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vil fortsat støtte 
medlemsstaterne på dette område.

3. Kommissionen vil fortsat yde navnlig 
finansiel støtte til medlemsstaterne på dette 
område.

Or. fr

Ændringsforslag 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at
arbejdsmarkedets parter identificerer
disse og stiller relevante oplysninger, 
navnlig om de forskellige 
mindstelønssatser og disses bestanddele, 
den metode, der anvendes til at beregne 
vederlag, og kriterier for klassificering i 
de forskellige lønkategorier til rådighed 
for tjenesteydere fra andre medlemsstater 
og udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde.

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis samt i 
fuld respekt for arbejdsmarkedsparternes 
autonomi fastsat i kollektive aftaler, jf. 
artikel 3, stk. 1 og 8, i nævnte direktiv, 
påser medlemsstaterne, at disse vilkår 
stilles til rådighed for tjenesteydere fra 
andre medlemsstater og udstationerede 
arbejdstagere på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde, og medlemsstaterne 
kan i den forbindelse inddrage 
arbejdsmarkedets parter. De relevante 
oplysninger bør navnlig dække de 
forskellige mindstelønssatser og disses 
bestanddele og den metode til beregning
og/eller klassificering af vederlag, som de 
kompetente myndigheder råder over. 
Arbejds- og ansættelsesvilkårene bør 
stilles til rådighed på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
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Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at 
arbejdsmarkedets parter identificerer disse 
og stiller relevante oplysninger, navnlig
om de forskellige mindstelønssatser og 
disses bestanddele, den metode, der 
anvendes til at beregne vederlag, og 
kriterier for klassificering i de forskellige 
lønkategorier til rådighed for tjenesteydere 
fra andre medlemsstater og 
udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde.

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis og i fuld 
respekt for arbejdsmarkedsparternes 
autonomi, fastsat i kollektive aftaler, jf. 
artikel 3, stk. 1 og 8, i nævnte direktiv, 
påser medlemsstaterne, at 
arbejdsmarkedets parter identificerer disse 
og stiller relevante oplysninger om de 
forskellige mindstelønssatser og den 
metode, der anvendes til at beregne 
vederlag, og kriterier for klassificering til 
rådighed. Arbejds- og 
ansættelsesvilkårene bør stilles til 
rådighed på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at
arbejdsmarkedets parter identificerer
disse og stiller relevante oplysninger, 
navnlig om de forskellige 
mindstelønssatser og disses bestanddele, 

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at 
tjenesteydere fra andre medlemsstater og 
udstationerede arbejdstagere oplyses om 
disse regler på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde, og medlemsstaterne 
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den metode, der anvendes til at beregne
vederlag, og kriterier for klassificering i de 
forskellige lønkategorier til rådighed for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater og 
udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde.

kan i den forbindelse inddrage 
arbejdsmarkedets parter. Oplysningerne 
skal bl.a. angive de forskellige 
mindstelønssatser og disses bestanddele, 
den metode, der anvendes til at beregne 
vederlag, og kriterierne for klassificering i 
de forskellige lønkategorier 

Or. fr

Ændringsforslag 450
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at
arbejdsmarkedets parter identificerer disse
og stiller relevante oplysninger, navnlig om
de forskellige mindstelønssatser og disses 
bestanddele, den metode, der anvendes til 
at beregne vederlag, og kriterier for 
klassificering i de forskellige lønkategorier
til rådighed for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater og udstationerede 
arbejdstagere på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde.

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis og i fuld 
respekt for arbejdsmarkedsparternes 
autonomi, fastsat i kollektive aftaler, jf. 
artikel 3, stk. 1 og 8, i nævnte direktiv, og 
med fuld respekt for arbejdsmarkedets 
parters autonomi, påser medlemsstaterne, 
at arbejdsmarkedets parter identificerer 
disse og stiller relevante oplysninger, 
navnlig om de forskellige 
mindstelønssatser og disses bestanddele, 
den metode, der anvendes til at beregne 
vederlag, og kriterier for klassificering i de 
forskellige lønkategorier til rådighed for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater og 
udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde.

Or. de

Ændringsforslag 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at 
arbejdsmarkedets parter identificerer disse 
og stiller relevante oplysninger, navnlig om 
de forskellige mindstelønssatser og disses 
bestanddele, den metode, der anvendes til 
at beregne vederlag, og kriterier for 
klassificering i de forskellige lønkategorier 
til rådighed for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater og udstationerede 
arbejdstagere på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde.

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at 
arbejdsmarkedets parter identificerer disse 
og stiller relevante oplysninger, navnlig om 
de forskellige mindstelønssatser og disses 
bestanddele, den metode, der anvendes til 
at beregne vederlag, og kriterier for 
klassificering i de forskellige lønkategorier 
til rådighed for medlemsstaterne, som 
derefter stiller dem til rådighed for
tjenesteydere fra andre medlemsstater og 
udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde.-{}-

Or. en

Ændringsforslag 452
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at
arbejdsmarkedets parter identificerer disse 
og stiller relevante oplysninger, navnlig om 
de forskellige mindstelønssatser og disses 
bestanddele, den metode, der anvendes til 
at beregne vederlag, og kriterier for 
klassificering i de forskellige lønkategorier 

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at
arbejdsmarkedets parter identificerer disse 
og stiller relevante oplysninger, navnlig om 
de forskellige mindstelønssatser og disses 
bestanddele, den metode, der anvendes til 
at beregne vederlag, og kriterier for 
klassificering i de forskellige lønkategorier 
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til rådighed for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater og udstationerede 
arbejdstagere på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde.

til rådighed for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater og udstationerede 
arbejdstagere på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde. Hver enkelt 
medlemsstat sørger for, at de 
udstationerede arbejdstagere har adgang 
til disse oplysninger på deres eget sprog.

Or. fr

Ændringsforslag 453
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Arbejdstagernes adgang til 
information og rådgivning
a) Udstationerede arbejdstagere har ret til 
at modtage uafhængig information og 
rådgivning om gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår fra værtsmedlemsstaten 
på et officielt EU-sprog efter de 
pågældendes eget valg.
b) Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagerne har adgang til passende 
organer og agenturer, hvor de kan få 
information og rådgivning samt støtte til 
at gøre deres rettigheder gældende. Dette 
gælder både værtsmedlemsstater og 
etableringsmedlemsstater.
c) Det kan også overdrages til de relevante 
fagforeninger at rådgive og informere 
arbejdstagerne, hvis de modtager de 
fornødne midler fra medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at der stilles tilstrækkelig støtte til 
rådighed for fælles initiativer, som de 
relevante arbejdsmarkedsparter tager på 
europæisk og nationalt plan med henblik 
på at informere virksomheder og 
arbejdstagere om de gældende regler i 
henhold til dette direktiv og direktiv 
96/71/EF. 

Or. en

Ændringsforslag 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at kollektive 
aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i direktiv 
96/71, registreres i et offentligt register og 
offentliggøres. Først fra tidspunktet for 
officiel registrering og offentliggørelse 
finder arbejds- og ansættelsesvilkår, jf. 
artikel 3 i direktiv 96/71, som er fastsat 
ved disse kollektive aftaler, anvendelse på 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Virksomheden skal skriftligt oplyse 
sine arbejdstagere om deres rettigheder 
under udstationeringen.
Tilsvarende skal den kontrahent, som er 
til stede i værtsmedlemsstaten, skriftligt 
oplyse sine udenlandske 
underkontrahenter om de gældende 
arbejds- og ansættelsesvilkår i 
værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 457
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Arbejdstagernes adgang til information 

og rådgivning
1. Udstationerede arbejdstagere har en 
uafhængig ret til at modtage information 
og rådgivning om gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår fra værtsmedlemsstaten 
på et officielt EU-sprog efter de 
pågældendes eget valg.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagerne har adgang til passende 
kontaktpunkter og organer, hvor de kan 
få information, rådgivning og støtte 
vedrørende deres rettigheder. Dette 
gælder for såvel værts- som 
afsendermedlemsstater.
3. Denne opgave kan overtages af de 
kompetente fagforbund.
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4. Såfremt en medlemsstat overdrager 
denne opgave til tredjemand, skal der 
sikres tilstrækkelig finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Arbejdstagernes adgang til information 

og rådgivning
1. Udstationerede arbejdstagere har ret til 
at modtage uafhængig information og 
rådgivning om gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår fra værtsmedlemsstaten 
på et officielt EU-sprog efter de 
pågældendes eget valg.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagerne har adgang til passende 
kontaktpunkter og organer, hvor de kan 
få information, rådgivning og støtte 
vedrørende deres rettigheder. Dette 
gælder for såvel værts- som 
afsendermedlemsstater.
3. Såfremt en medlemsstat overdrager 
denne opgave til tredjemand, skal der 
sikres tilstrækkelig finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 459
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Kommissionen og medlemsstaterne støtter 
fælles initiativer, som de relevante 
arbejdsmarkedsparter tager på europæisk 
og nationalt plan til at indføre fælles 
instrumenter med henblik på at informere 
virksomheder og arbejdstagere om de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der skal overholdes i overensstemmelse 
med direktiv 96/71/EF. 

Or. de

Ændringsforslag 460
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Arbejdstageres og virksomheders adgang 
til information og rådgivning
1. Udstationerede arbejdstagere og 
udstationerende virksomheder har ret til 
at modtage uafhængig information og 
rådgivning om gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår fra værtsmedlemsstaten 
på et officielt EU-sprog efter de 
pågældende arbejdstageres eget valg.
2. Medlemsstaterne sikrer i samarbejde 
med Eures-netværket eller andre neutrale 
specialiserede organisationer, at de 
berørte arbejdstagere og virksomheder 
har adgang til passende organer og 
agenturer, hvor de kan få information og 
rådgivning samt støtte til at gøre deres 
rettigheder gældende. Dette gælder både
værtslande og udstationerende lande. 
Kommissionen støtter medlemsstaterne 
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ved at oprette et EU-dækkende netværk 
mellem de rådgivende agenturer og levere 
oplysninger til dem. 

Or. de

Ændringsforslag 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Midlertidigt informations- og 
rådgivningsorgan for transnationale 
arbejdspladser
1. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes
et midlertidigt informations- og 
rådgivningsorgan for transnationale 
arbejdspladser, når mindst to udenlandske 
tjenesteudbydere udstationerer 
arbejdstagere på en arbejdsplads, med 
henblik på at informere og rådgive de 
udstationerede arbejdstagere om deres
rettigheder.
2. Hovedkontrahentens centrale eller 
lokale ledelse er forpligtet til straks at 
informere de lokale 
arbejdstagerorganisationer og indlede 
forhandlinger om oprettelse af et 
midlertidigt informations- og 
rådgivningsorgan for transnationale 
arbejdspladser. Medlemsstaterne 
fastlægger forretningsordenen i 
overensstemmelse med national praksis.
3. Det midlertidige informations- og 
rådgivningsorgan for transnationale 
arbejdspladser skal oprettes fra det 
tidspunkt, hvor mindst to udenlandske 
tjenesteudbydere udstationerer 
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arbejdstagere på en arbejdsplads, og 
fungere, indtil arbejdet er fuldført.
4. Det midlertidige informations- og 
rådgivningsorgan for transnationale 
arbejdspladser sammensættes af 
repræsentanter for hovedkontrahentes 
ledelse og arbejdstagerrepræsentanter.

Or. en

Ændringsforslag 462
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne arbejder tæt sammen 
og yder hinanden gensidig bistand for at 
lette gennemførelsen, anvendelsen og 
håndhævelsen i praksis af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne arbejder tæt sammen 
og yder hinanden gensidig bistand hurtigst 
muligt for at lette gennemførelsen, 
anvendelsen og håndhævelsen i praksis af 
dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 463
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i at besvare begrundede anmodninger 
om oplysninger og anmodninger fra 
kompetente myndigheder om at udføre 
kontroller, tilsyn og undersøgelser med 
hensyn til de udstationeringssituationer, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i hurtigt og effektivt at besvare 
begrundede anmodninger om oplysninger 
og anmodninger fra kompetente 
myndigheder om at udføre kontroller, 
tilsyn og undersøgelser med hensyn til de 
udstationeringssituationer, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
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arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

af de gældende regler om udstationering af
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter, og at 
iværksætte passende tiltag i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 464
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i at besvare begrundede anmodninger 
om oplysninger og anmodninger fra 
kompetente myndigheder om at udføre 
kontroller, tilsyn og undersøgelser med 
hensyn til de udstationeringssituationer, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i en forpligtelse til hurtigt at besvare 
anmodninger om oplysninger og 
anmodninger fra kompetente myndigheder 
om at udføre kontroller, tilsyn og 
undersøgelser med hensyn til de 
udstationeringssituationer, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF og i relevante artikler i dette 
direktiv, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes samarbejde består 2. Medlemsstaternes samarbejde består 
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bl.a. i at besvare begrundede anmodninger 
om oplysninger og anmodninger fra 
kompetente myndigheder om at udføre 
kontroller, tilsyn og undersøgelser med 
hensyn til de udstationeringssituationer, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

bl.a. i hurtigt at besvare anmodninger om 
oplysninger og anmodninger fra 
kompetente myndigheder om at udføre 
kontroller, tilsyn og undersøgelser med 
hensyn til de udstationeringssituationer, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF samt de relevante artikler i dette 
direktiv, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i at besvare begrundede anmodninger 
om oplysninger og anmodninger fra 
kompetente myndigheder om at udføre 
kontroller, tilsyn og undersøgelser med 
hensyn til de udstationeringssituationer, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i at besvare begrundede anmodninger 
om oplysninger og anmodninger fra 
kompetente myndigheder om at udføre 
kontroller, tilsyn og undersøgelser med 
hensyn til de udstationeringssituationer, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 467
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i at besvare begrundede anmodninger 
om oplysninger og anmodninger fra 
kompetente myndigheder om at udføre 
kontroller, tilsyn og undersøgelser med 
hensyn til de udstationeringssituationer, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i hurtigt at besvare begrundede 
anmodninger om oplysninger og 
anmodninger fra kompetente myndigheder 
om at udføre kontroller, tilsyn og 
undersøgelser med hensyn til de 
udstationeringssituationer, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i at besvare begrundede anmodninger 
om oplysninger og anmodninger fra 
kompetente myndigheder om at udføre 
kontroller, tilsyn og undersøgelser med 
hensyn til de udstationeringssituationer, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i hurtigt at besvare begrundede 
anmodninger om oplysninger og 
anmodninger fra kompetente myndigheder 
om at udføre kontroller, tilsyn og 
undersøgelser med hensyn til de 
udstationeringssituationer, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 
96/71/EF, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaternes samarbejde kan 
også omfatte fremsendelse og forkyndelse 
af den bistandssøgende myndigheds 
dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 470
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En medlemsstat, der besvarer en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på 
dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning.

3. En medlemsstat, der besvarer en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på 
dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning. Hvis tjenesteudbydere 
ikke meddeler disse oplysninger, træffer 
de kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten passende 
foranstaltninger, eventuelt i samarbejde 
med de kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstater skal håndhæve EU's 
arbejdsmarkedslovgivning og den nationale arbejdsmarkedslovgivning effektivt. Hvis det 
konstateres, at der er sket en overtrædelse, og det af en eller anden grund ikke er muligt at 
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tage retlige skridt i værtsmedlemsstaten, skal de to stater samarbejde for at sikre, at 
tjenesteudbyderen stilles til ansvar, giver udstationerede arbejdstagere deres retmæssige løn 
og pålægges de relevante strafferetlige sanktioner.

Ændringsforslag 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En medlemsstat, der besvarer en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på 
dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning.

3. En medlemsstat, der besvarer en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på 
dens område meddeler de kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning og med direktiv 
96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 472
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En medlemsstat, der besvarer en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på 
dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning.

3. En medlemsstat, der besvarer en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger hurtigt for, at tjenesteydere etableret 
på dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning.

Or. de
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Ændringsforslag 473
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat har problemer med 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller med at udføre kontroller, 
tilsyn eller undersøgelser, underretter den 
hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, 
så der kan findes en løsning.

4. Hvis en medlemsstat har problemer med 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller med at udføre kontroller, 
tilsyn eller undersøgelser, underretter den 
hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, 
så der kan findes en løsning. Hvis der er 
vedvarende problemer i forbindelse med 
udvekslingen af oplysninger, vil 
Kommissionen gribe ind for at hjælpe 
medlemsstaten med at løse problemet.

Or. cs

Ændringsforslag 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat har problemer med 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller med at udføre kontroller, 
tilsyn eller undersøgelser, underretter den 
hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, 
så der kan findes en løsning.

4. Hvis en medlemsstat har problemer med 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller med at udføre kontroller, 
tilsyn eller undersøgelser, underretter den 
hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, 
så der kan findes en løsning så hurtigt som 
muligt. Enhver vedvarende nægtelse af at 
udlevere de oplysninger, der er anmodet 
om, betragtes som en overtrædelse af EU-
lovgivningen som defineret i artikel 258 ff 
i TEUF.

Or. en
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Ændringsforslag 475
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat har problemer med 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller med at udføre kontroller, 
tilsyn eller undersøgelser, underretter den 
hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, 
så der kan findes en løsning.

4. Hvis en medlemsstat har problemer med 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller med at udføre kontroller, 
tilsyn eller undersøgelser, underretter den 
hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, 
så der kan findes en løsning. Enhver 
vedvarende afvisning af at levere de 
oplysninger, der er anmodet om, udgør en 
overtrædelse af EU-lovgivningen som 
omhandlet i artikel 258 ff i TEUF.

Or. de

Ændringsforslag 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat har problemer med 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller med at udføre kontroller, 
tilsyn eller undersøgelser, underretter den 
hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, 
så der kan findes en løsning.

4. Hvis en medlemsstat har problemer med 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller med at udføre kontroller, 
tilsyn eller undersøgelser, underretter den 
hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, 
så der kan findes en løsning. Enhver 
vedvarende nægtelse af at udlevere de 
oplysninger, der er anmodet om, udgør en 
overtrædelse af EU-lovgivningen som 
defineret i artikel 258 ff i TEUF.

Or. en
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Ændringsforslag 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Enhver langvarig nægtelse af at 
udlevere de oplysninger, der er anmodet 
om, giver den bistandssøgende 
medlemsstat ret til at udarbejde en 
offentligt tilgængelig liste over 
myndigheder, som har nægtet at 
samarbejde, og underrette Kommissionen 
herom. Kommissionen udarbejder en 
offentligt tilgængelig liste over sådanne 
myndigheder, der er indberettet som 
usamarbejdsvillige. 

Or. en

Ændringsforslag 478
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger de 
oplysninger, som andre medlemsstater eller 
Kommissionen har anmodet om, i 
elektronisk form og så hurtigt som muligt 
og senest inden for to uger efter 
modtagelsen af anmodningen.

1. Medlemsstaterne forelægger de 
oplysninger, som andre medlemsstater eller 
Kommissionen har anmodet om, i 
elektronisk form og så hurtigt som muligt 
og senest inden for to uger efter 
modtagelsen af anmodningen eller senest 
inden for en måned, hvis svaret kræver et 
tilsyn på stedet. For at undgå at skulle 
opstille en tidsplan for tilsyn i tilfælde af 
fremsættelse af anmodninger i weekenden 
eller på helligdage angives fristerne i 
arbejdsdage.

Or. hu
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Ændringsforslag 479
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger de 
oplysninger, som andre medlemsstater eller 
Kommissionen har anmodet om, i 
elektronisk form og så hurtigt som muligt 
og senest inden for to uger efter 
modtagelsen af anmodningen.

1. Medlemsstaterne forelægger de 
oplysninger, som andre medlemsstater eller 
Kommissionen har anmodet om, i 
elektronisk form og så hurtigt som muligt 
og senest inden for to uger efter 
modtagelsen af anmodningen eller senest 
inden for en måned, hvis svaret kræver et 
tilsyn på stedet.

Or. cs

Ændringsforslag 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fører et register over 
tilfælde, hvor medlemsstater har nægtet at 
udlevere oplysninger, der er anmodet om, 
med angivelse af de involverede 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et specifik hastemekanisme anvendes i 
særlige situationer, hvor en medlemsstat 
bliver bekendt med særlige forhold, der 
kræver hurtig indgriben. Under sådanne 
omstændigheder forelægges oplysningerne 
inden for 24 timer.

En specifik hastemekanisme anvendes i 
særlige situationer, hvor en medlemsstat 
bliver bekendt med særlige forhold, der 
kræver hurtig indgriben. Under sådanne 
omstændigheder forelægges oplysningerne 
inden for 24 timer. Denne 
hastemekanisme skal anvendes i tilfælde, 
hvor kriterierne i artikel 3 giver anledning 
til mistanke om, at en udstationeret 
arbejdstager ikke er ansat af en reel 
virksomhed, ikke er arbejdstager eller 
ikke er reelt udstationeret. Dette 
forhindrer ikke, at de nationale 
myndigheder og/eller inspektører i 
værtslandet kan træffe øjeblikkelige 
foranstaltninger til at forebygge, 
undersøge og straffe socialt bedrageri.

Or. en

Ændringsforslag 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et specifik hastemekanisme anvendes i 
særlige situationer, hvor en medlemsstat 
bliver bekendt med særlige forhold, der 
kræver hurtig indgriben. Under sådanne 
omstændigheder forelægges oplysningerne 
inden for 24 timer.

En specifik hastemekanisme anvendes i 
særlige situationer, hvor en medlemsstat 
bliver bekendt med særlige forhold, der 
kræver hurtig indgriben. Under sådanne 
omstændigheder forelægges oplysningerne 
inden for 24 timer. Hastemekanismen skal 
anvendes, når der er mistanke om, at en 
virksomhed ikke reelt udøver væsentlige 
aktiviteter i etableringsmedlemsstaten, jf. 
artikel 3 i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 483
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 En specifik hastemekanisme anvendes i 
særlige situationer, hvor en medlemsstat 
bliver bekendt med særlige forhold, der 
kræver hurtig indgriben. Under sådanne 
omstændigheder forelægges oplysningerne 
inden for 24 timer.

En specifik hastemekanisme anvendes i 
særlige situationer, hvor en medlemsstat 
bliver bekendt med særlige forhold, der 
kræver hurtig indgriben. Under sådanne 
omstændigheder forelægges oplysningerne 
inden for fem arbejdsdage.

Or. hu

Ændringsforslag 484
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne hastemekanisme anvendes også i 
tilfælde, hvor kriterierne i artikel 3 giver 
anledning til mistanke om, at en 
udstationeret arbejdstager ikke er ansat af 
en reel virksomhed, ikke er arbejdstager 
eller ikke er reelt udstationeret. Dette 
forhindrer ikke, at de nationale 
myndigheder og/eller arbejdstilsynene i 
værtsmedlemsstaten kan træffe 
øjeblikkelige foranstaltninger til at 
forebygge, undersøge og straffe socialt 
bedrageri.

Or. de

Ændringsforslag 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel er ikke til hinder for, at de 
nationale myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan træffe 
øjeblikkelige foranstaltninger til at 
undersøge, forebygge og straffe socialt 
bedrageri.

Or. en

Ændringsforslag 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen og medlemsstaterne 
støtter finansielt fælles initiativer, som de 
relevante arbejdsmarkedsparter tager på 
europæisk og nationalt plan til at indføre 
fælles instrumenter med henblik på at 
informere virksomheder og arbejdstagere 
om de gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der skal overholdes i 
overensstemmelse med direktiv 96/71/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 487
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 
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fortroligt. De udvekslede oplysninger må 
kun anvendes i forbindelse med den eller 
de sager, der ligger til grund for 
anmodningen.

fortroligt. De udvekslede oplysninger må 
kun anvendes i forbindelse med de(n) 
sag(er), der ligger til grund for 
anmodningen, og under nøje overholdelse 
af lovgivningen om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. cs

Ændringsforslag 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 
fortroligt. De udvekslede oplysninger må 
kun anvendes i forbindelse med de(n) 
sag(er), der ligger til grund for 
anmodningen.

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 
fortroligt i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 
fortroligt. De udvekslede oplysninger må 
kun anvendes i forbindelse med de(n) 
sag(er), der ligger til grund for 
anmodningen.

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 
fortroligt i overensstemmelse med EU-
lovgivningen og national lovgivning og 
praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 490
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 
fortroligt. De udvekslede oplysninger må 
kun anvendes i forbindelse med den eller 
de sager, der ligger til grund for 
anmodningen.

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 
strengt fortroligt. De udvekslede 
oplysninger må udelukkende anvendes i 
forbindelse med den eller de sager, der 
ligger til grund for anmodningen.

Or. de

Ændringsforslag 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og de kompetente 
myndigheder samarbejder tæt med 
henblik på at undersøge de 
vanskeligheder, der måtte opstå i 
forbindelse med anvendelsen af artikel 3, 
stk. 10, i direktiv 96/71/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og de kompetente 
myndigheder samarbejder tæt med henblik 
på at undersøge de vanskeligheder, der 
måtte opstå i forbindelse med anvendelsen 
af artikel 3, stk. 10, i direktiv 96/71/EF.

9. I overensstemmelse med princippet i 
artikel 4 i direktiv 96/71/EF samarbejder
Kommissionen og de kompetente 
myndigheder tæt med henblik på at 
undersøge de vanskeligheder, der måtte 
opstå i forbindelse med gennemførelsen af
direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og de kompetente 
myndigheder samarbejder tæt med henblik 
på at undersøge de vanskeligheder, der 
måtte opstå i forbindelse med anvendelsen 
af artikel 3, stk. 10, i direktiv 96/71/EF.

9. Kommissionen og de kompetente 
myndigheder samarbejder tæt med henblik 
på at undersøge eventuelle vanskeligheder 
i forbindelse med gennemførelsen af
direktiv 96/71/EF

Or. en

Ændringsforslag 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. For at lette den gensidige bistand og 
det grænseoverskridende samarbejde 
forelægger Kommissionen senest to år 
efter dette direktivs ikrafttræden Europa-
Parlamentet og Rådet en 
konsekvensvurdering vedrørende 
gennemførligheden af et EU-dækkende 



AM\924423DA.doc 47/113 PE504.078v01-00

DA

meddelelses- eller registreringssystem, der 
skal bygge på og være kompatibelt med 
eksisterende systemer i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etableringsmedlemsstatens rolle Samarbejde mellem 
etableringsmedlemsstaten og 
værtsmedlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etableringsmedlemsstatens rolle Medlemsstaternes rolle

Or. en

Ændringsforslag 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etableringsmedlemsstatens rolle Medlemsstaternes rolle

Or. en

Ændringsforslag 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I henhold til artikel 4 og 5 i direktiv 
96/71/EF er det værtsmedlemsstatens 
myndigheder, som er ansvarlige for 
kontrollen med overholdelsen af ansvaret 
og skal derfor fortsat kontrollere, 
overvåge og træffe alle de nødvendige 
tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning og/eller praksis og 
administrative procedurer i forhold til 
arbejdstagere, der er udstationeret i 
medlemsstaten.
De kompetente myndigheder kan på eget 
initiativ kontrollere faktiske forhold og er 
ikke bundet af eventuelle resultater af 
andre kontroller udført af myndighederne 
i etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
skal fortsat kontrollere, overvåge og 
træffe de nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer i forhold til arbejdstagere, der 
er udstationeret i en anden medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 500
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
skal fortsat kontrollere, overvåge og træffe 
de nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer i forhold til arbejdstagere, der 
er udstationeret i en anden medlemsstat.

1. I overensstemmelse med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EF skal 
værtsmedlemsstaten kontrollere, overvåge 
og træffe de nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning og/eller praksis og 
administrative procedurer i forhold til 
arbejdstagere, der er udstationeret i på 
dens område.
I overensstemmelse med principperne i 
artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF skal også 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
fortsat kontrollere, overvåge og træffe de 
nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer. For at forbedre håndhævelsen 
skal den bistå værtsmedlemsstatens 
kompetente myndighed ved hurtigst 
muligt at fremlægge oplysninger om, 
hvorvidt de udstationerende virksomheder 
opfylder minimumskriterierne i artikel 3 i 
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dette direktiv og i direktiv 97/71/EF og 
har ret til at udstationere arbejdstagere.
Medlemsstater, der erfarer, at 
arbejdstagere i deres land hverves af 
tjenesteydere udelukkende med det formål 
straks at udstationere dem i et tredjeland, 
støtter ikke denne virksomhed, men 
informerer de kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten.

Or. de

Ændringsforslag 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
skal fortsat kontrollere, overvåge og træffe 
de nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer i forhold til arbejdstagere, der 
er udstationeret i en anden medlemsstat.

1. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
skal bistå den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen sker, med at sikre 
overholdelsen af betingelserne i direktiv 
96/71/EF og dette direktiv ved at give 
rettidig information om, hvorvidt de 
udstationerende virksomheder opfylder 
minimumskriterierne i artikel 3 i dette 
direktiv og i direktiv 96/71/EF.
Dette ansvar begrænser på ingen måde de 
muligheder, som den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen sker, har for at 
overvåge, kontrollere og træffe alle de 
nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 502
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
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, 
stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, bistår 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
den medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker, for at sikre overholdelse af de 
betingelser, der er fastsat i direktiv 
96/71/EF og i dette direktiv. 
Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
meddeler på eget initiativ den 
medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker, alle relevante oplysninger, jf. artikel 
3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, hvis 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
får kendskab til konkrete forhold, der 
tyder på, at der er begået 
uregelmæssigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, 
stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, bistår
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
den medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker, for at sikre overholdelse af de 
betingelser, der er fastsat i direktiv 
96/71/EF og i dette direktiv. 
Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
meddeler på eget initiativ den 
medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker, alle relevante oplysninger, jf. artikel 
3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, hvis 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 

2. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
meddeler omgående på eget initiativ eller 
efter anmodning fra værtsmedlemsstaten 
sidstnævnte alle relevante oplysninger i 
henhold til dette direktiv, eller som er 
nødvendige for at opfylde artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF. De kompetente 
myndigheder kan anmode om oplysninger 
begrundet i et tvingende hensyn til 
væsentlige samfundsinteresser.
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får kendskab til konkrete forhold, der 
tyder på, at der er begået 
uregelmæssigheder.

Or. en

Ændringsforslag 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for 
hver levering af tjenesteydelser eller for 
hver tjenesteyder, anmode de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
om at fremlægge oplysninger, der kan 
påvise, at tjenesteyderen er lovligt 
etableret, at tjenesteyderens adfærd er 
redelig, og at tjenesteyderen ikke har 
overtrådt de gældende regler. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 6.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 505
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver 
levering af tjenesteydelser eller for hver 
tjenesteyder, anmode de kompetente 

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver 
levering af tjenesteydelser eller for hver 
tjenesteyder, anmode de kompetente 
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myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
om at fremlægge oplysninger, der kan 
påvise, at tjenesteyderen er lovligt 
etableret, at tjenesteyderens adfærd er 
redelig, og at tjenesteyderen ikke har 
overtrådt de gældende regler. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 6.

myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
om at fremlægge oplysninger for at 
overvåge, at såvel direktiv 96/71/EF som 
dette direktiv overholdes fuldt ud. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 6. 

Or. de

Ændringsforslag 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver 
levering af tjenesteydelser eller for hver 
tjenesteyder, anmode de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
om at fremlægge oplysninger, der kan 
påvise, at tjenesteyderen er lovligt 
etableret, at tjenesteyderens adfærd er 
redelig, og at tjenesteyderen ikke har 
overtrådt de gældende regler. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 6.

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver 
levering af tjenesteydelser eller for hver 
tjenesteyder, anmode de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
om at fremlægge oplysninger, der kan 
påvise fuld overholdelse af såvel direktiv 
96/71/EF som dette direktiv, herunder at 
tjenesteyderen er lovligt etableret, at 
tjenesteyderens adfærd er redelig, og at 
tjenesteyderen ikke har overtrådt de 
gældende regler. . De kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag 507
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
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kravet i stk. 1 og 2 indebærer ikke, at 
etableringsmedlemsstaten er forpligtet til 
at kontrollere faktiske forhold på den 
værtsmedlemsstats område, hvor 
tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol 
foretages om nødvendigt af 
myndighederne i værtsmedlemsstaten på 
anmodning af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten, 
jf. artikel 10, og i overensstemmelse med 
de tilsynsbeføjelser, der i 
overensstemmelse med EU-retten er 
fastsat i værtsmedlemsstatens nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 508
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kravet i stk. 1 og 2 indebærer ikke, at 
etableringsmedlemsstaten er forpligtet til 
at kontrollere faktiske forhold på den 
værtsmedlemsstats område, hvor 
tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol 
foretages om nødvendigt af 
myndighederne i værtsmedlemsstaten på 
anmodning af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten, 
jf. artikel 10, og i overensstemmelse med 
de tilsynsbeføjelser, der i 
overensstemmelse med EU-retten er 
fastsat i værtsmedlemsstatens nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer.

4. En sådan kontrol foretages af 
myndighederne i værtsmedlemsstaten, jf. 
artikel 10, og i overensstemmelse med de 
tilsynsbeføjelser, der er fastsat i 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, 
praksis og administrative procedurer.
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Or. de

Ændringsforslag 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kravet i stk. 1 og 2 indebærer ikke, at 
etableringsmedlemsstaten er forpligtet til 
at kontrollere faktiske forhold på den 
værtsmedlemsstats område, hvor 
tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol
foretages om nødvendigt af 
myndighederne i værtsmedlemsstaten på 
anmodning af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten, 
jf. artikel 10, og i overensstemmelse med 
de tilsynsbeføjelser, der i 
overensstemmelse med EU-retten er 
fastsat i værtsmedlemsstatens nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer.

4. Kontrollen foretages af myndighederne i 
værtsmedlemsstaten, jf. artikel 10, og i 
overensstemmelse med de 
tilsynsbeføjelser, der er fastsat i 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, 
praksis og administrative procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 510
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kravet i stk. 1 og 2 indebærer ikke, at 
etableringsmedlemsstaten er forpligtet til at 
kontrollere faktiske forhold på den 
værtsmedlemsstats område, hvor 
tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol 
foretages om nødvendigt af myndighederne 
i værtsmedlemsstaten på anmodning af de 
kompetente myndigheder i 

4. Kravet i stk. 1 og 2 indebærer ikke, at 
etableringsmedlemsstaten er forpligtet til at 
kontrollere faktiske forhold på den 
værtsmedlemsstats område, hvor 
tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol 
foretages om nødvendigt af myndighederne 
i værtsmedlemsstaten, jf. artikel 10, og i 
overensstemmelse med de 
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etableringsmedlemsstaten, jf. artikel 10, 
og i overensstemmelse med de 
tilsynsbeføjelser, der i overensstemmelse 
med EU-retten er fastsat i 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, 
praksis og administrative procedurer.

tilsynsbeføjelser, der i overensstemmelse 
med EU-retten er fastsat i 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, 
praksis og administrative procedurer.

Or. fr

Ændringsforslag 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I den periode, en arbejdstager er 
udstationeret i en anden medlemsstat, 
beror ansvaret for at føre tilsyn med de 
arbejdsvilkår, der skal overholdes i 
henhold til direktiv 96/71/EF, hos 
myndighederne i værtsmedlemsstaten i 
samarbejde med 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 512
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne stiller de nødvendige 
ressourcer til rådighed for at muliggøre 
effektive kontrolforanstaltninger.

Or. de
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Ændringsforslag 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
1. I overensstemmelse med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EF skal den medlemsstat, 
hvortil udstationeringen sker, fortsat 
kontrollere, overvåge og træffe alle de 
nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med sin nationale 
lovgivning og/eller praksis og sine 
administrative procedurer for så vidt 
angår arbejdstagere, der er udstationeret 
på dens område.
2. I overensstemmelse med principperne i 
artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF skal 
også tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat fortsat 
kontrollere, overvåge og træffe de 
nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med sin nationale 
lovgivning og praksis og sine 
administrative procedurer.
For at forbedre håndhævelsen skal den 
bistå den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker, ved at give den rettidig information 
om, hvorvidt udstationerende 
virksomheder opfylder 
minimumskriterierne i artikel 3 i dette 
direktiv og i direktiv 96/71/EF. 
3. Kontrollen udføres af myndighederne i 
den medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker, jf. artikel 10, og i overensstemmelse 
med de tilsynsbeføjelser, der er fastsat i 
medlemsstatens nationale lovgivning, 
praksis og administrative procedurer.
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4. Medlemsstater, der konstaterer, at 
arbejdstagere ansættes udelukkende med 
det formål at blive udstationeret til en 
tredje medlemsstat eller til at arbejde som 
proformaselvstændige, skal straks 
underrette de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker.
5. Medlemsstaterne skal stille de 
nødvendige midler til rådighed for en 
effektiv kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
I den periode, en arbejdstager er 
udstationeret i en anden medlemsstat, 
beror ansvaret for at føre tilsyn med 
arbejdsvilkårene hos myndighederne i 
værtsmedlemsstaten. Værtsmedlemsstaten 
kan føre kontrol på eget initiativ og er 
ikke bundet af resultatet af eventuelle 
kontroller, som er udført af 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer, med bistand 
fra Kommissionen, ledsageforanstaltninger 
for at udvikle, formidle og fremme 
udvekslingen mellem embedsmænd med 
ansvar for gennemførelsen af 
administrativt samarbejde og gensidig 
bistand samt overvågningen af 
overholdelsen og håndhævelsen af de 
gældende regler.

1. Medlemsstaterne træffer, med bistand 
fra Kommissionen, ledsageforanstaltninger 
for at udvikle, formidle og fremme 
udvekslingen mellem
arbejdsmarkedsparter og embedsmænd 
med ansvar for gennemførelsen af 
administrativt samarbejde og gensidig 
bistand samt for at sikre støtte til 
organisationer, der yder information til 
udstationerede arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 516
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Værtsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder indsamler de i artikel 9, stk. 
1, omhandlede oplysninger og analyserer 
dem.
Etableringsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder indsamler relevante 
oplysninger, såvel om de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kriterier som vedrørende 
tjenesteyderens betaling af 
socialsikringsbidrag og skat.
Medlemsstaterne er forpligtet til 
regelmæssigt at aflægge rapport til 
Kommissionen. Kommissionen 
sammenfatter rapporterne og offentliggør 
dem regelmæssigt.
Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
konsekvensvurdering vedrørende 
gennemførligheden af et EU-dækkende 
meddelelses- eller registreringssystem, der 
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skal bygge på og være kompatibelt med 
eksisterende systemer i medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 517
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Værtsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder indsamler de i artikel 9, stk. 
1, omhandlede oplysninger og analyserer 
dem.
Etableringsstatens kompetente 
myndigheder indsamler relevante 
oplysninger, såvel om de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kriterier som vedrørende 
tjenesteyderens betaling af 
socialsikringsbidrag og skat.
Medlemsstaterne er forpligtet til 
regelmæssigt at aflægge rapport til 
Kommissionen. Kommissionen 
sammenfatter rapporterne og offentliggør 
dem regelmæssigt.

Or. de

Ændringsforslag 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten registrerer de 
relevante oplysninger i relation til artikel 
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9, stk. 1, litra a). De kompetente 
myndigheder i etableringsstaten 
registrerer de relevante oplysninger i 
relation til artikel 3, stk. 1, samt 
vedrørende tjenesteyderens betaling af 
socialsikringsbidrag og skat. De 
kompetente myndigheder i såvel 
værtsmedlemsstaten som 
etableringsmedlemsstaten sender deres 
oplysninger til Kommissionen (Eurostat) 
med henblik på udarbejdelse af 
sammendrag og regelmæssig 
offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder i såvel 
etableringsmedlemsstaten som 
værtsmedlemsstaten indsamler de 
registrerede oplysninger vedrørende 
udstationeringsprocessen og evaluerer 
dem. 
Medlemsstaterne rapporterer 
regelmæssigt til Kommissionen. 
Kommissionen indsamler oplysningerne 
og offentliggør rapporter med jævne 
mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer behovet for 
finansiel støtte med henblik på at forbedre 
det administrative samarbejde og øge den 
gensidige tillid via projekter, herunder 
fremme af udvekslingen af tjenestemænd 
og relevant uddannelse samt udvikling og 
fremme af initiativer vedrørende bedste 
praksis, også bedste praksis udviklet af 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, f.eks. 
udvikling og ajourføring af databaser eller 
fælles websteder med generelle eller 
sektorspecifikke oplysninger om arbejds-
og ansættelsesvilkår, som skal overholdes.

2. Kommissionen sørger for passende
finansiel støtte med henblik på at forbedre 
det administrative samarbejde og øge den 
gensidige tillid via projekter, herunder 
fremme af udvekslingen af tjenestemænd 
og relevant uddannelse samt udvikling og 
fremme af initiativer vedrørende bedste 
praksis, også bedste praksis udviklet af 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, f.eks. 
udvikling og ajourføring af databaser eller 
fælles websteder med generelle eller 
sektorspecifikke oplysninger om arbejds-
og ansættelsesvilkår, som skal overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer behovet for 
finansiel støtte med henblik på at forbedre 
det administrative samarbejde og øge den 
gensidige tillid via projekter, herunder 
fremme af udvekslingen af tjenestemænd 
og relevant uddannelse samt udvikling og 
fremme af initiativer vedrørende bedste 
praksis, også bedste praksis udviklet af 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, f.eks. 
udvikling og ajourføring af databaser eller 
fælles websteder med generelle eller 
sektorspecifikke oplysninger om arbejds-
og ansættelsesvilkår, som skal overholdes.

2. Kommissionen sørger for passende
finansiel støtte med henblik på at forbedre 
det administrative samarbejde og øge den 
gensidige tillid via projekter, herunder 
fremme af udvekslingen af tjenestemænd 
og relevant uddannelse samt udvikling og 
fremme af initiativer vedrørende bedste 
praksis, også bedste praksis udviklet af 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, f.eks. 
udvikling og ajourføring af databaser eller 
fælles websteder med generelle eller 
sektorspecifikke oplysninger om arbejds-
og ansættelsesvilkår, som skal overholdes.

Or. en
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Ændringsforslag 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne tilskyndes til at 
oprette kontorer, der yder information og 
praktisk hjælp til udstationerede 
arbejdstagere, med henblik på at sikre, at 
disse har det fornødne kendskab til deres 
rettigheder. Informationskontorernes 
placering og sprogdækning skal 
fastlægges på grundlag af en vurdering af 
tilstedeværelsen af udstationerede 
arbejdstagere på den pågældende 
medlemsstats område. Dette gælder for 
såvel etableringsmedlemsstaten som 
værtsmedlemsstaten, eftersom 
arbejdstageren har lige så stort behov for 
denne information før sin afrejse som 
under sin udstationering.

Or. en

Ændringsforslag 523
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Medlemsstaterne er frit stillet med 
hensyn til udvælgelse og anvendelse af 
deres administrative krav og 
kontrolforanstaltninger.

Or. de
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Ændringsforslag 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne skal mindst indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 525
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne indfører mindst 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. fr

Ændringsforslag 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne skal mindst indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. en
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Ændringsforslag 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne indfører mindst 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. fr

Ændringsforslag 528
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne indfører mindst 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. de

Ændringsforslag 529
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne indfører mindst 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. de
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Ændringsforslag 530
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne skal mindst indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 531
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne skal mindst indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 532
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne indfører følgende 
administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. en
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Ændringsforslag 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne indfører administrative 
krav og effektive kontrolforanstaltninger.
Disse foranstaltninger skal navnlig 
omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 534
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Med henblik på at forbedre 
overholdelsen af artikel 3 og 5 i direktiv 
96/71/EF indfører medlemsstaterne 
administrative krav og 
kontrolforanstaltninger som f.eks.:

Or. de

Ændringsforslag 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 

1. Med henblik på at forbedre 
håndhævelsen af direktiv 96/71/EF kan
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kontrolforanstaltninger: medlemsstaterne under fuld overholdelse 
af forbuddet mod forskelsbehandling 
kontrollere alle de elementer, der er 
nødvendige for at sikre overholdelsen af 
artikel 3 og 5 i direktiv 96/71/EF og 
artikel 3 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne må indføre følgende 
administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 537
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne kan f.eks. indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger: 

Or. de

Ændringsforslag 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der 
er etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de 
ansvarlige nationale myndigheder senest 
ved starten af tjenesteydelsen, idet 
erklæringen kun må vedrøre 
tjenesteyderens identitet, tilstedeværelse af 
en eller flere tydeligt identificerbare 
udstationerede arbejdstagere, deres 
forventede antal, forventet varighed af 
deres udstationering og deres placering 
samt de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører

udgår

Or. en

Ændringsforslag 539
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der 
er etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de 
ansvarlige nationale myndigheder senest 
ved starten af tjenesteydelsen, idet 
erklæringen kun må vedrøre 
tjenesteyderens identitet, tilstedeværelse af 
en eller flere tydeligt identificerbare 
udstationerede arbejdstagere, deres 
forventede antal, forventet varighed af 
deres udstationering og deres placering 
samt de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører

udgår

Or. hu
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Ændringsforslag 540
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder forud for starten af 
tjenesteydelsen. Denne erklæring skal 
angive, at tjenesteyderen er blevet gjort 
opmærksom på 
minimumsbestemmelserne for 
arbejdsvilkår, jf. artikel 3 i direktiv 
96/71/EF, og har indvilliget i at overholde 
dem. Den skal som et minimum indeholde 
oplysninger om tjenesteyderens identitet, 
navn og adresse på den repræsentant og 
befuldmægtigede, den pågældende har 
udpeget, udstationeringens varighed og 
begyndelsesdato, de udstationerede
arbejdstageres identitet og antal, de 
opgaver, de skal udføre, og deres 
arbejdssted og bopælssted i 
værtsmedlemsstaten;
en forpligtelse for tjenesteyderen til 
hurtigst muligt at underrette de 
kompetente myndigheder:
- hvis udstationeringen ikke finder sted 
eller ikke har fundet sted eller er afsluttet 
tidligere end planlagt
- hvis aktiviteten afbrydes
- hvis den udstationerede arbejdstager af 
sin arbejdsgiver er blevet overført til en 
anden virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten navnlig i 
tilfælde af virksomhedsoverdragelser eller 
fusioner

Or. de
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Begrundelse

Det er kun muligt at kontrollere oplysninger, hvis deres art er klart defineret. Desuden er det 
lettere at opstille statistikker over udstationerede arbejdstagere og dermed afgøre, om 
direktivets målsætninger opfyldes, hvis der foreligger detaljerede oplysninger.

Ændringsforslag 541
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring på 
bestemmelsesmedlemsstatens sprog til de 
ansvarlige nationale myndigheder forud 
for starten af tjenesteydelsen, idet 
erklæringen skal indeholde følgende 
oplysninger:

i) tjenesteyderens identitet
ii) de udstationerede arbejdstageres 
identitet
iii) deres forventede antal

iv) udstationeringens forventede varighed 
og tjenesteydelsens forventede placering

v) det tilgængelige og klart definerede 
sted, hvor revisionsdokumenter (som f. 
eks. ansættelseskontrakter, lønsedler, 
arbejdssedler og bevis for betaling af 
lønninger eller tilsvarende dokumenter) 
skal opbevares eller tilgængeliggøres i 
papirform eller elektronisk
vi) efternavn, fornavn og adresse på den 
befuldmægtigede i bestemmelseslandet, 
dvs. den person, som administrative 
afgørelser eller officielle dokumenter med 
retsvirkning for den i en anden 
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medlemsstat etablerede tjenesteyder kan 
forkyndes for
vii) de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører.

En tjenesteyder, der er etableret i en 
anden medlemsstat, skal straks underrette 
de kompetente nationale myndigheder om 
eventuelle ændringer i oplysningerne i 
erklæringen.

Or. de

Ændringsforslag 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest en måned 
forud for tjenesteydelsen, idet erklæringen 
navnlig skal vedrøre:

- tjenesteyderens identitet

- det forventede antal af og de individuelle 
identifikationsoplysninger for de
udstationerede arbejdstagere

- udstationeringens forventede varighed
- det sted, hvor tjenesteydelsen skal leveres
- de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører
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Or. en

Ændringsforslag 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest en måned 
forud for tjenesteydelsen, idet erklæringen 
navnlig skal vedrøre:

- tjenesteyderens identitet, herunder 
navnlig for- og efternavn, fødested og 
fødselsdato, hjemadresse og logiadresse i 
værtsstaten under opholdet
- det forventede antal af og de individuelle 
identifikationsoplysninger for de
udstationerede arbejdstagere
- udstationeringens forventede varighed

- det sted, hvor tjenesteydelsen skal leveres
- de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører

Or. en

Ændringsforslag 544
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder forud for starten af 
tjenesteydelsen, idet erklæringen, som skal 
være affattet på (et af) 
værtsmedlemsstatens officielle sprog, 
mindst skal vedrøre:

1) tjenesteyderens identitet
2) det forventede antal af og de 
individuelle identifikationsoplysninger for 
de udstationerede arbejdstagere
3) udstationeringens forventede varighed 
og placeringen af det sted, hvor 
tjenesteydelsen skal leveres
4) de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører

og denne erklæring skal ajourføres, hvis 
de heri indeholdte oplysninger ændrer sig 
forud for eller under leveringen af 
tjenesteydelsen.

Or. en

Ændringsforslag 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder forud for starten af 
tjenesteydelsen, idet erklæringen mindst 
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må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

skal vedrøre:

i) tjenesteyderens identitet

ii) det forventede antal udstationerede 
arbejdstagere og identitetsoplysninger for 
hver enkelt arbejdstager
iii) forventet varighed og placering af det 
sted, hvor tjenesteydelsen skal leveres, 
samt

iv) de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører

Or. fr

Ændringsforslag 546
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder forud for starten af 
tjenesteydelsen. Denne erklæring skal 
angive, at tjenesteyderen er blevet gjort 
opmærksom på 
minimumsbestemmelserne for 
arbejdsvilkår, jf. artikel 3 i direktiv 
96/71/EF, og har indvilliget i at overholde 
dem. Den skal som et minimum indeholde 
oplysninger om tjenesteyderens identitet, 
navn og adresse på den repræsentant og 
befuldmægtigede, den pågældende har 
udpeget, udstationeringens varighed og 
startdato, de udstationerede arbejdstageres 
identitet og antal, de opgaver, de skal 
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udføre, og deres arbejdssted og 
bopælssted i værtsmedlemsstaten 

Or. de

Ændringsforslag 547
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser,
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder på 
værtsmedlemsstatens sprog senest ved 
starten af tjenesteydelsen, idet erklæringen 
skal vedrøre tjenesteyderens identitet, den 
udstationerede arbejdstagers identitet, det 
sted i værtsmedlemsstaten, hvor de i litra 
b) omhandlede dokumenter opbevares, 
efternavn, fornavn og adresse på den 
befuldmægtigede i værtsmedlemsstaten 
samt den sektor, hvortil arbejdstageren 
skal udstationeres; arbejdsgiveren skal 
straks underrette de kompetente 
myndigheder om eventuelle ændringer i 
oplysningerne

Or. de

Ændringsforslag 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de 

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
informere de ansvarlige nationale 
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ansvarlige nationale myndigheder senest 
ved starten af tjenesteydelsen, idet 
erklæringen kun må vedrøre
tjenesteyderens identitet, tilstedeværelse af
en eller flere tydeligt identificerbare 
udstationerede arbejdstagere, deres 
forventede antal, forventet varighed af 
deres udstationering og deres placering
samt de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører

myndigheder på engelsk eller 
værtsmedlemsstatens sprog forud for
starten af tjenesteydelsen, idet denne 
information mindst skal omfatte
tjenesteyderens identitet, det forventede 
antal udstationerede arbejdstagere og 
deres personlige 
identifikationsoplysninger, den udpegede 
kontaktperson, starttidspunkt og varighed 
samt placering af deres aktivitet samt de 
tjenesteydelser, udstationeringen vedrører

Or. en

Ændringsforslag 549
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten af 
tjenesteydelsen, idet erklæringen kun må 
vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en forudgående erklæring til de 
ansvarlige nationale myndigheder senest
fem arbejdsdage før starten af 
tjenesteydelsen, idet erklæringen mindst 
skal omfatte tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

Or. en

Ændringsforslag 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører 

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder forud for starten af 
tjenesteydelsen, idet erklæringen som et 
minimum skal vedrøre tjenesteyderens 
identitet, det forventede antal tydeligt og 
individuelt identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, den udpegede 
kontaktperson, startdato, forventet
varighed og placering af det sted, hvor 
tjenesteydelsen skal leveres, samt de 
tjenesteydelser, udstationeringen vedrører

Or. fr

Ændringsforslag 551
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun 
må vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører 

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder forud for starten af 
tjenesteydelsen, idet erklæringen som et 
minimum skal vedrøre tjenesteyderens 
identitet, tilstedeværelse af en eller flere 
tydeligt identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed og placering af det sted, 
hvor tjenesteydelsen skal leveres, samt de 
tjenesteydelser, udstationeringen vedrører

Or. fr

Ændringsforslag 552
Jean-Pierre Audy
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun må 
vedrøre tjenesteyderens identitet, 
tilstedeværelse af en eller flere tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstagere, deres forventede antal, 
forventet varighed af deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder senest ved starten 
af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun må 
vedrøre tjenesteyderens og tydeligt 
identificerbare udstationerede 
arbejdstageres identitet, deres forventede 
antal, forventet varighed af deres 
udstationering og deres placering samt de 
tjenesteydelser, udstationeringen vedrører;
de enkelte arbejdstagere bør gives adgang 
til kopier af alle dokumenter, der vedrører 
dem

Or. fr

Ændringsforslag 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en forpligtelse for tjenesteyderen til 
hurtigst muligt at underrette de ansvarlige 
nationale kompetente myndigheder:
- i tilfælde af, at udstationeringen ikke 
finder sted, ikke har fundet sted eller er 
afsluttet tidligere end planlagt
- i tilfælde af, at den tjenesteydelse,
udstationeringen vedrører, afbrydes
- i tilfælde af, at den udstationerede 
arbejdstager af sin arbejdsgiver overflyttes 
til en anden virksomhed, navnlig i 
forbindelse med en virksomhedsfusion 



PE504.078v01-00 80/113 AM\924423DA.doc

DA

eller -overtagelse
- i tilfælde af enhver anden ændring af de 
oplysninger, der er omhandlet i litra a)

Or. en

Ændringsforslag 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og 
klart defineret sted på dens område, 
såsom arbejdspladsen eller byggepladsen 
eller for mobile arbejdstagere i 
transportsektoren udgangsbasen eller det 
køretøj, med hvilket tjenesteydelsen 
leveres

udgår

Or. en

Ændringsforslag 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og 
klart defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre dokumenter og/eller 
opbevare kopier i papirform eller 
elektronisk form til de ansvarlige 
myndigheder og fagforeningerne på det 
sted og i den periode, hvor tjenesteydelsen 
leveres, samt i op til to år efter 
tjenesteydelsesperioden. Denne 
forpligtelse vedrører navnlig følgende 
dokumenter:

- en kopi af A1-blanketten som bevis for 
socialsikring i hjemstaten
- ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv)
- lønsedler

- arbejdssedler
- bevis for betaling af lønninger eller 
kopier af tilsvarende dokumenter

- en vurdering af risici for sikkerheden og 
sundheden under arbejdet, herunder de 
beskyttelsesforanstaltninger, der skal 
træffes, i henhold til direktiv 89/391/EF 
- hvis den udstationerede arbejdstager er 
tredjelandsstatsborger, kopier af 
arbejdstilladelse og opholdstilladelse.
Dokumenterne skal opbevares på et 
tilgængeligt og klart defineret sted på 
værtsmedlemsstatens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
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udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres.

Or. en

Ændringsforslag 556
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med 
hvilket tjenesteydelsen leveres

b) en forpligtelse til under udstationeringen 
og i en periode to år efter afslutningen af 
tjenesteydelsen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted i den medlemsstat, hvor 
arbejdstagerne er udstationeret, såsom 
arbejdspladsen eller for mobile 
arbejdstagere det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres, at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af bl.a. 
følgende dokumenter:

- bevis for den udstationerede 
arbejdstagers identitet
- en kopi af A1-blanketten som bevis for 
social sikring i etableringsmedlemsstaten
- ansættelseskontrakten (eller et 
tilsvarende dokument som omhandlet i 
direktiv 91/533, herunder de supplerende 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 i 
nævnte direktiv)
- lønsedler og bevis for betaling
- arbejdssedler
- en vurdering af sundheds- og 
sikkerhedsrisikoen på arbejdspladsen i 
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henhold til direktiv 89/391/EF
- hvis den udstationerede arbejdstager er 
tredjelandsstatsborger, kopier af 
arbejdstilladelsen og opholdstilladelsen

Or. de

Ændringsforslag 557
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

b) en forpligtelse til under udstationeringen 
og i en periode to år efter afslutningen af 
tjenesteydelsen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres, at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form, navnlig 
af følgende dokumenter:

- en kopi af A1-blanketten som bevis for 
social sikring i etableringsmedlemsstaten
- ansættelseskontrakten (eller et 
tilsvarende dokument som omhandlet i 
direktiv 91/533, herunder de supplerende 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 i 
nævnte direktiv)
- lønsedler og bevis for betaling
- arbejdssedler
- en vurdering af sundheds- og 



PE504.078v01-00 84/113 AM\924423DA.doc

DA

sikkerhedsrisikoen på arbejdspladsen i 
henhold til direktiv 89/71/EF
- hvis den udstationerede arbejdstager er 
tredjelandsstatsborger, kopier af 
arbejdstilladelsen og opholdstilladelsen

Or. de

Ændringsforslag 558
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument, der indeholder de nødvendige 
oplysninger om ansættelsesvilkårene), 
lønsedler, arbejdssedler og bevis for 
betaling af lønninger, A1-blanketten som 
bevis for social sikring i 
udstationeringsstaten eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom f.eks. 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

Or. de

Ændringsforslag 559
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument, der indeholder de nødvendige 
oplysninger om ansættelsesvilkårene), 
lønsedler, arbejdssedler og bevis for 
betaling af lønninger, arbejdstilladelse og 
opholdstilladelse for tredjelande, A1-
blanketten som bevis for social sikring i 
hjemlandet eller kopier af tilsvarende 
dokumenter under udstationeringen på et 
tilgængeligt og klart defineret sted på dens 
område, såsom f.eks. arbejdspladsen eller 
byggepladsen eller for mobile 
arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

Or. de

Ændringsforslag 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 
2, og artikel 4 i direktiv 91/533) under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted, såsom arbejdspladsen eller 
byggepladsen eller for mobile 
arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres, medens andre 
dokumenter såsom lønsedler, 
arbejdssedler og bevis for betaling af 
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mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

lønninger skal fremlægges inden en 
rimelig frist, jf. artikel 6, stk. 5, af enten 
arbejdsgiveren eller 
etableringsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder, hvis værtsmedlemsstatens 
myndigheder anmoder herom

Or. en

Ændringsforslag 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og 
klart defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form under 
udstationeringen af ansættelseskontrakten 
(eller et tilsvarende dokument som 
omhandlet i direktiv 91/533, herunder, 
hvor det er passende eller relevant, de 
supplerende oplysninger, der er omhandlet 
i artikel 4 i nævnte direktiv), lønsedler, 
arbejdssedler og bevis for betaling af 
lønninger eller kopier af tilsvarende 
dokumenter, formularer med oplysninger 
om medlemskab af en social 
sikringsordning i hjemlandet eller 
fuldstændige kontaktoplysninger for det 
socialsikringsorgan, som de 
udstationerede arbejdstagere er tilknyttet 
under deres ophold i værtsmedlemsstaten 
(forordning 883/2004/EF og forordning 
987/2009/EF) samt en attest for 
erhvervsevne udstedt af en kvalificeret 
bedriftssundhedstjeneste fra 
oprindelseslandet på et tilgængeligt og 
klart defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres
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Or. en

Ændringsforslag 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre inden for et rimeligt 
tidsrum og/eller efter tjenesteyderens valg
opbevare kopier i papirform eller 
elektronisk form af ansættelseskontrakten 
(eller et tilsvarende dokument som 
omhandlet i direktiv 91/533, herunder, 
hvor det er passende eller relevant, de 
supplerende oplysninger, der er omhandlet 
i artikel 4 i nævnte direktiv), lønsedler, 
arbejdssedler og bevis for betaling af 
lønninger eller kopier af tilsvarende 
dokumenter, udstedt i henhold til 
etableringsmedlemsstatens nationale 
lovgivning, under udstationeringen på et 
tilgængeligt og klart defineret sted på dens 
område, såsom arbejdspladsen eller 
byggepladsen eller for mobile 
arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

Or. en

Ændringsforslag 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller b) en forpligtelse til at have eller 
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tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), A1-blanketter, arbejds- og 
opholdstilladelse for 
tredjelandsstatsborgere, lønsedler, 
arbejdssedler og bevis for betaling af 
lønninger eller kopier af tilsvarende 
dokumenter under udstationeringen på et 
tilgængeligt og klart defineret sted på dens 
område, såsom arbejdspladsen eller 
byggepladsen eller for mobile 
arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

Or. fr

Ændringsforslag 564
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis 
for betaling af lønninger eller kopier af 
tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og klart 
defineret sted på dens område, såsom 
arbejdspladsen eller byggepladsen eller for 
mobile arbejdstagere i transportsektoren 
udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 

b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af 
ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende 
dokument som omhandlet i direktiv 
91/533, herunder, hvor det er passende 
eller relevant, de supplerende oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i nævnte 
direktiv), A1-blanketter, lønsedler, 
arbejdssedler og bevis for betaling af 
lønninger eller kopier af tilsvarende 
dokumenter under udstationeringen på et 
tilgængeligt og klart defineret sted på dens 
område, såsom arbejdspladsen eller 
byggepladsen eller for mobile 
arbejdstagere i transportsektoren 



AM\924423DA.doc 89/113 PE504.078v01-00

DA

tjenesteydelsen leveres udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket 
tjenesteydelsen leveres

Or. fr

Ændringsforslag 565
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en forpligtelse for tjenesteyderen til 
hurtigst muligt at informere den 
kompetente myndighed:
- hvis udstationeringen ikke finder sted 
eller ikke har fundet sted eller blev 
afsluttet tidligere end planlagt
- hvis aktiviteten afbrydes
- hvis den udstationerede arbejdstager af 
sin arbejdsgiver er blevet overført til en 
anden virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, navnlig i 
tilfælde af virksomhedsoverdragelser eller 
fusioner

Or. de

Ændringsforslag 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 567
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af
standardiserede formularer

c) en oversættelse af alle relevante 
dokumenter, både standardiserede og ikke 
standardiserede formularer, uanset 
længden af dokumentet eller formularen

Or. de

Ændringsforslag 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter til de ønskede officielle EU-
sprog

Or. en

Ændringsforslag 569
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter på det ønskede officielle EU-
sprog

Or. de

Ændringsforslag 570
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter 

Or. de

Ændringsforslag 571
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

c) en forpligtelse til at udlevere en 
oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter på et af værtsstatens officielle 
sprog

Or. fr
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Ændringsforslag 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter på et af værtsstatens officielle 
sprog

Or. fr

Ændringsforslag 573
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter på et af medlemsstatens 
officielle sprog

Or. de

Ændringsforslag 574
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, hvis 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed eller organ skønner, at det er 
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standardiserede formularer nødvendigt

Or. en

Ændringsforslag 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat at 
dokumenterne ikke er usædvanligt lange og 
at de foreligger i form af standardiserede 
formularer

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat at 
dokumenterne ikke er usædvanligt lange og 
at de foreligger i form af standardiserede 
formularer; oversættelsen må ikke ske for 
arbejdsgiverens regning

Or. en

Ændringsforslag 576
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt lange 
og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

c) mulighed for at anmode om en 
oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter, forudsat at dokumenterne ikke 
er usædvanligt lange og at de foreligger i 
form af standardiserede formularer

Or. en

Ændringsforslag 577
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat 
at dokumenterne ikke er usædvanligt lange 
og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

c) mulighed for at anmode om en 
oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter, forudsat at dokumenterne ikke 
er usædvanligt lange og at de foreligger i 
form af standardiserede formularer

Or. en

Ændringsforslag 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen sker, kan kræve, at de i 
litra b) nævnte dokumenter og ethvert 
andet nødvendigt dokument straks stilles 
til de kompetente nationale myndigheders 
rådighed 

Or. en

Ændringsforslag 579
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med 
de berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 

udgår
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lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

Or. de

Ændringsforslag 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med 
de berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) om nødvendigt udpegelse af en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres. Repræsentanten 
eller kontaktpersonen kan være enhver 
person valgt af arbejdsgiveren eller af den 
arbejdsgiversammenslutning i 
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etableringsmedlemsstaten, som 
arbejdsgiveren er medlem af.

Or. en

Ændringsforslag 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med 
de berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en mulighed for om nødvendigt at 
udpege en kontaktperson, der kan 
repræsentere arbejdsgiveren i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres

Or. en

Ændringsforslag 583
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en mulighed for at udpege en 
kontaktperson, som værtsmedlemsstatens 
kompetente myndigheder kan henvende 
sig direkte til, og som om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres

Or. en
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Ændringsforslag 584
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en mulighed for at anmode om 
udpegelse af en kontaktperson, der om 
nødvendigt kan forhandle på 
arbejdsgiverens vegne med de berørte 
arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

Or. en

Ændringsforslag 585
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en mulighed for at anmode om 
udpegelse af en kontaktperson, der om 
nødvendigt kan forhandle på 
arbejdsgiverens vegne med de berørte 
arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

Or. en

Ændringsforslag 586
Csaba Őry
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en mulighed for at anmode om 
udpegelse af en kontaktperson, der om 
nødvendigt kan forhandle på 
arbejdsgiverens vegne med de berørte 
arbejdsmarkedsparter i 
værtsmedlemsstaten, i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis, inden 
for den periode, hvor tjenesteydelserne 
leveres.

Or. hu

Ændringsforslag 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en forpligtelse til at udpege en retlig 
repræsentant med bopæl i 
værtsmedlemsstaten, som i 
udstationeringsperioden og op til et år 
efter tjenesteydelsens ophør skal tage sig 
af administrative og retlige sager samt om 
nødvendigt forhandle på arbejdsgiverens 
vegne med de berørte 
arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

Or. en
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Ændringsforslag 588
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med 
de berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en forpligtelse til at udpege en retlig 
repræsentant, der er til stede i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, og som i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres, om nødvendigt 
kan forhandle og indgå kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis på 
arbejdsgiverens vegne med de relevante 
arbejdsmarkedsparter i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 589
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med 
de berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en forpligtelse til at udpege en retlig 
eller bemyndiget repræsentant, der kan
påtage sig tjenesteyderens opgaver i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, og som er officielt bemyndiget til at 
modtage leverancer på den 
udstationerende virksomheds vegne.

Or. de

Ændringsforslag 590
Mitro Repo
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med 
de berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en forpligtelse til at udpege en retlig 
repræsentant. Den retlige repræsentants 
opgaver skal omfatte retlige og 
administrative sager samt om nødvendigt
forhandlinger i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis på 
arbejdsgiverens vegne med de berørte
arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted, i den 
periode, hvor tjenesteydelserne leveres.

Or. en

Ændringsforslag 591
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med 
den kompetente myndighed eller det 
kompetente organ i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

Or. en

Ændringsforslag 592
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der kan fungere som retlig 
repræsentant eller om nødvendigt 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater, hvor der er krav om udpegning af en kontaktperson, har denne ikke 
til opgave at "forhandle" med værtsmedlemsstatens arbejdsmarkedsparter, men alene at 
fungere som kontakt og informationskilde (som repræsentant). Hvis man kun nævner 
forhandling, risikerer man at gribe ind i de nationale ordninger for kollektive 
overenskomstforhandlinger. Det bør derfor præciseres, at en kontaktpersons rolle i stedet 
eller også kan bestå i at optræde som repræsentant. 

Ændringsforslag 593
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med 
de berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en forpligtelse til at udpege en retlig 
eller bemyndiget repræsentant, der kan
påtage sig tjenesteyderens opgaver i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, og som er officielt bemyndiget til på 
den udstationerende virksomheds vegne at 
modtage leverancer på sin 
forretningsadresse i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted.
Repræsentantens opgaver indbefatter om 
nødvendigt forhandlinger på 
arbejdsgiverens vegne med de berørte 
arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted, i 
overensstemmelse med national lovgivning
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og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

Or. de

Ændringsforslag 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, som medlemsstaternes 
kompetente myndigheder kan henvende 
sig til, og som har bemyndigelse til om 
nødvendigt at forhandle på arbejdsgiverens 
vegne med de berørte 
arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres

Or. en

Ændringsforslag 595
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en forpligtelse til at udpege en 
kontaktperson, der om nødvendigt kan 
forhandle på arbejdsgiverens vegne med de 
berørte arbejdsmarkedsparter i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, i den periode, hvor 
tjenesteydelserne leveres.

d) (Vedrører ikke den danske udgave)
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Or. pl

Begrundelse

Sproglig ændring (vedrører kun den polske udgave). Der mangler et meget vigtigt element i 
den polske version.

Ændringsforslag 596
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med artikel 56 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og den relevante nationale 
lovgivning fastlægge yderligere 
administrative krav og 
kontrolforanstaltninger. 

Or. de

Ændringsforslag 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) andre administrative krav og 
kontrolforanstaltninger, uden hvilke de 
kompetente myndigheder ikke kan udføre 
deres overvågningsopgaver effektivt. 
Disse krav skal gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Andre nationale 
kontrolforanstaltninger eller dokumenter 
end de i litra b) nævnte må kun indføres 
med Kommissionens forudgående 
godkendelse og alene med det formål at 
kontrollere, om de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er omhandlet i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EF, er overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne indfører de 
nødvendige administrative krav og 
kontrolforanstaltninger, der er nævnt i 
stk. 1, på en ikkediskriminerende, rimelig 
og proportional måde.

Or. en

Ændringsforslag 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Foranstaltninger, der sigter på 
bekæmpelse af grå økonomi, såsom en 
forpligtelse til at tildele hver ansat et 
skattenummer.

Or. en

Ændringsforslag 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det står medlemsstaterne frit for at 
fastlægge administrative krav og 
kontrolforanstaltninger ud over de i litra 
b) og c) omhandlede, forudsat at de 
pågældende krav og foranstaltninger er 
forenelige med Unionens 
proportionalitets- og 
nødvendighedsprincipper, og at 
tjenesteyderne på klar, præcis og 
tilgængelig vis informeres om de nye 
bestemmelser.

Or. fr

Ændringsforslag 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer 
og formaliteter vedrørende udstationering 
af arbejdstagere let kan gennemføres af 
virksomhederne på afstand og ad 

udgår
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elektronisk vej så vidt muligt.

Or. en

Ændringsforslag 603
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer og 
formaliteter vedrørende udstationering af 
arbejdstagere let kan gennemføres af 
virksomhederne på afstand og ad 
elektronisk vej så vidt muligt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer og 
formaliteter vedrørende udstationering af 
arbejdstagere kan gennemføres af 
virksomhederne på afstand og ad 
elektronisk vej så vidt muligt.

Or. de

Ændringsforslag 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer og 
formaliteter vedrørende udstationering af 
arbejdstagere let kan gennemføres af 
virksomhederne på afstand og ad 
elektronisk vej så vidt muligt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer og 
formaliteter vedrørende udstationering af 
arbejdstagere kan gennemføres af 
virksomhederne på afstand og ad 
elektronisk vej så vidt muligt.

Or. en

Ændringsforslag 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 606
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages effektiviteten af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

Or. de
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Ændringsforslag 607
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages effektiviteten af de nationale 
kontrolsystemer op til revision på 
baggrund af erfaringerne med systemet 
med samarbejde og udveksling af 
oplysninger, udviklingen af mere 
ensartede, standardiserede dokumenter, 
fastlæggelsen af fælles principper og 
standarder for tilsyn på området 
udstationering af arbejdstagere såvel som 
den teknologiske udvikling med henblik på 
at foreslå eventuelt nødvendige ændringer.

Or. de

Ændringsforslag 608
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, anbefalingen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på eventuelt at anbefale 
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ændringer. medlemsstaterne ændringer.

Or. de

Ændringsforslag 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tager Kommissionen de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at vurdere nødvendigheden og 
gennemførligheden af et EU-dækkende 
digitalt system for forudgående 
underretning samt at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
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baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

Or. fr

Ændringsforslag 611
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

Or. fr

Ændringsforslag 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages effektiviteten og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 613
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I den periode, hvor en arbejdstager er 
udstationeret, beror ansvaret for at føre 
tilsyn med arbejdsvilkårene hos 
myndighederne eller det relevante organ i 
den medlemsstat, hvortil udstationering 
finder sted. De kan på eget initiativ 
kontrollere faktiske forhold og er ikke 
bundet af resultaterne af eventuelle 
forudgående kontroller.

Or. de

Ændringsforslag 614
Thomas Händel
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I den periode, hvor en arbejdstager er 
udstationeret, beror ansvaret for at føre 
tilsyn med arbejdsvilkårene hos 
myndighederne eller det relevante organ i 
den medlemsstat, hvortil udstationering 
finder sted. De kan på eget initiativ 
kontrollere faktiske forhold. 

Or. de

Ændringsforslag 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Etableringsmedlemsstaten og den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, har begge kompetence til at 
kontrollere, om de arbejdsretlige forhold 
og arbejdsvilkårene er i overensstemmelse 
med reglerne. I tilfælde af modstridende 
fortolkninger finder lovgivningen i den 
medlemsstat, hvortil udstationering finder 
sted, anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I den periode, en arbejdstager er 
udstationeret, beror ansvaret for at føre 
tilsyn med arbejdsvilkårene hos 
myndighederne eller det kompetente 
organ i den medlemsstat, hvortil 
udstationering finder sted. De kan på eget 
initiativ udføre kontrol med de faktiske 
forhold og er ikke bundet af resultatet af 
eventuelle andre kontroller udført af 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 617
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
For at sikre en vedvarende gennemførelse 
af de nationale kontrolforanstaltninger 
skal tjenesteydere, som er etableret i en 
anden medlemsstat, og som udstationerer 
arbejdstagere, udpege en befuldmægtiget i 
værtslandet. Meddelelser og officielle 
dokumenter med retsvirkning kan 
afleveres til befuldmægtigede, der er 
udpeget af tjenesteydere, som er etableret i 
en anden medlemsstat.

Or. de


