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Amendement 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Rol van de verbindingsbureaus Rol van de bevoegde instanties en de 
verbindingsbureaus

Or. en

Amendement 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In overeenstemming met Richtlijn 
95/46/EG blijven de lidstaten uiteindelijk 
verantwoordelijk voor het waarborgen 
van de bescherming van gegevens en de 
wettelijke rechten van de betrokken 
personen en voeren hiervoor passende 
mechanismen in.

Or. en

Amendement 410
Csaba Őry
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze richtlijn 
wijzen de lidstaten overeenkomstig de 
nationale wetgevingen en/of gebruiken een 
of meer bevoegde instanties aan, waartoe 
ook de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus kunnen 
behoren. 

Voor de toepassing van deze richtlijn 
wijzen de lidstaten overeenkomstig de 
nationale wetgevingen en/of gebruiken een 
of meer bevoegde instanties aan, waartoe 
ook de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus kunnen 
behoren.

De voornaamste taak van het 
verbindingsbureau is het verstrekken van 
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informatie over arbeidsvoorwaarden en -
voorschriften. Het toezicht op de 
toepassing van de bovengenoemde regels 
kan worden uitgevoerd door 
verbindingsbureaus of door andere 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. hu

Amendement 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De contactgegevens van de bevoegde 
instanties worden aan de Commissie en de 
andere lidstaten meegedeeld. De 
Commissie publiceert de lijst van bevoegde 
instanties en verbindingsbureaus en werkt 
die op gezette tijden bij.

De contactgegevens van de bevoegde 
instanties worden aan de Commissie en de 
andere lidstaten meegedeeld en openbaar 
gemaakt. De Commissie publiceert de lijst 
van bevoegde instanties en 
verbindingsbureaus en werkt die op gezette 
tijden bij. Andere lidstaten en EU-
instellingen eerbiedigen de keuze(s) van 
elke lidstaat voor bevoegde instanties.

Or. en

Amendement 412
Jean-Pierre Audy
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop 
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, volledig en op gemakkelijk 
toegankelijke wijze algemeen beschikbaar 
wordt gemaakt in een formaat en volgens 
webnormen die de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap garanderen, en 

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop 
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, volledig en op gemakkelijk 
toegankelijke wijze algemeen beschikbaar 
wordt gemaakt in een formaat en volgens 
webnormen die de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap garanderen, en 
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dat de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus of andere 
bevoegde nationale instanties in staat zijn 
hun taak doeltreffend te verrichten.

dat de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus of andere 
bevoegde nationale instanties in staat zijn 
hun taak doeltreffend te verrichten. Het 
land van herkomst van de dienstverrichter 
of de werknemer zorgt voor de vertaling in 
zijn taal van deze informatie over de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Or. fr

Amendement 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG genoemde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die door dienstverrichters moeten worden 
toegepast en waaraan zij moeten voldoen, 
vanop afstand en met elektronische 
middelen duidelijk, volledig en op 
gemakkelijk toegankelijke wijze algemeen 
beschikbaar wordt gemaakt in een formaat 
en volgens webnormen die de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap garanderen, en dat de in artikel 4 
van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
verbindingsbureaus of andere bevoegde 
nationale instanties in staat zijn hun taak 
doeltreffend te verrichten.

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die door dienstverrichters 
moeten worden toegepast en waaraan zij 
moeten voldoen, vanop afstand en met 
elektronische middelen duidelijk, 
transparant, volledig en op gemakkelijk 
toegankelijke wijze gratis algemeen 
beschikbaar wordt gemaakt in een formaat 
en volgens webnormen die de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap garanderen, en dat de in artikel 4 
van Richtlijn 96/71/EG bedoelde
verbindingsbureaus of andere bevoegde 
nationale instanties in staat zijn hun taak 
doeltreffend te verrichten.

Or. en

Amendement 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 1. De lidstaten nemen passende 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop 
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, volledig en op gemakkelijk 
toegankelijke wijze algemeen beschikbaar 
wordt gemaakt in een formaat en volgens 
webnormen die de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap garanderen, en 
dat de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus of andere 
bevoegde nationale instanties in staat zijn 
hun taak doeltreffend te verrichten.

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop 
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, transparant, volledig en op 
gemakkelijk toegankelijke wijze gratis
algemeen beschikbaar wordt gemaakt in 
een formaat en volgens webnormen die de
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap garanderen, en dat de in artikel 4 
van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
verbindingsbureaus of andere bevoegde 
nationale instanties in staat zijn hun taak 
doeltreffend te verrichten.

Or. en

Amendement 415
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop 
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, volledig en op gemakkelijk 
toegankelijke wijze algemeen beschikbaar 
wordt gemaakt in een formaat en volgens 
webnormen die de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap garanderen, en 
dat de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus of andere 
bevoegde nationale instanties in staat zijn 
hun taak doeltreffend te verrichten.

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop 
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, transparanter, volledig en op 
gemakkelijk toegankelijke wijze algemeen 
beschikbaar wordt gemaakt in een formaat 
en volgens webnormen die de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap garanderen, en dat de in artikel 4 
van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
verbindingsbureaus of andere bevoegde 
nationale instanties in staat zijn hun taak 
doeltreffend te verrichten.

Or. de
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Amendement 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie en de lidstaten geven 
financiële steun aan gezamenlijke 
initiatieven van de relevante sociale 
partners op Europees en nationaal niveau 
om gemeenschappelijke instrumenten op 
te zetten voor het informeren van 
bedrijven en werknemers over de 
toepasselijke voorwaarden waaraan 
krachtens Richtlijn 96/71/EG moet 
worden voldaan. 

Or. en

Amendement 417
Edit Bauer
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om volledige toegankelijkheid en 
rechtszekerheid van informatie te 
verzekeren, mogen enkel de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG, die openbaar zijn gemaakt, als 
algemeen bindend worden beschouwd 
voor de detachering van werknemers.
Deze arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden worden gepubliceerd op 
de enige officiële nationale website.

Or. en

Amendement 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op een verdere verbetering 
van de toegang tot informatie moeten de 
lidstaten:

2. Met het oog op een verdere verbetering 
van de toegang tot informatie moeten de 
lidstaten overeenkomstig de in artikel 4 
van Richtlijn 96/71/EG vastgelegde 
beginselen:

Or. en

Amendement 419
Traian Ungureanu
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) op nationale websites gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

a) op nationale websites, alsmede via 
aangewezen arbeidsbureaus of 
contactpunten, gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

Or. en

Amendement 420
Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) op nationale websites gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

a) op nationale websites en eventueel via 
andere, daarvoor geschikte 
communicatiewegen gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
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grondgebied gedetacheerde werknemers;

Or. de

Amendement 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) op nationale websites gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

a) op nationale websites en op andere 
wijzen gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

Or. en

Amendement 422
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) op nationale websites gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

a) op nationale websites en met behulp van 
andere middelen gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

Or. de

Amendement 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)



PE504.078v01-00 10/106 AM\924423NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) ervoor zorgen dat instanties door de 
lidstaat worden belast met de taak om 
detacherende ondernemingen en 
gedetacheerde werknemers alle vereiste 
informatie te verstrekken over hun 
rechten en plichten krachtens Richtlijn 
96/71/EG. Volgens de nationale 
gebruiken kunnen ook de sociale partners 
geheel of gedeeltelijk met deze taak 
worden belast, of kunnen zij de 
betreffende organen bij hun taak 
ondersteunen; 

Or. en

Amendement 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de nodige maatregelen treffen om op 
internet informatie ter beschikking te 
stellen over de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die van toepassing 
zijn (en op wie) en de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die krachtens 
Richtlijn 96/71/EG door dienstverrichters 
uit andere lidstaten moeten worden 
toegepast, waarbij voor zover mogelijk 
links naar bestaande internetsites en andere 
contactpunten, zoals de betrokken sociale 
partners, worden vermeld.

b) de nodige maatregelen treffen om op 
websites en op andere wijzen informatie 
algemeen ter beschikking te stellen over de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die van 
toepassing zijn (en op wie), en waarbij zo 
mogelijk links naar bestaande internetsites 
en andere contactpunten, zoals de 
betrokken sociale partners, worden 
vermeld.

Or. en

Amendement 425
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de nodige maatregelen treffen om op 
internet informatie ter beschikking te 
stellen over de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die van toepassing 
zijn (en op wie) en de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die krachtens Richtlijn 
96/71/EG door dienstverrichters uit andere 
lidstaten moeten worden toegepast, waarbij 
voor zover mogelijk links naar bestaande 
internetsites en andere contactpunten, zoals 
de betrokken sociale partners, worden 
vermeld.

b) de nodige maatregelen treffen om op 
internet en langs andere wegen informatie 
ter beschikking te stellen over de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die van 
toepassing zijn (en op wie) en de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die krachtens Richtlijn 96/71/EG door 
dienstverrichters uit andere lidstaten 
moeten worden toegepast, waarbij voor 
zover mogelijk links naar bestaande 
internetsites en andere contactpunten, zoals 
de betrokken sociale partners, worden 
vermeld;

Or. de

Amendement 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de nodige maatregelen treffen om op 
internet informatie ter beschikking te 
stellen over de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die van toepassing 
zijn (en op wie) en de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die krachtens Richtlijn 
96/71/EG door dienstverrichters uit andere 
lidstaten moeten worden toegepast, waarbij 
voor zover mogelijk links naar bestaande 
internetsites en andere contactpunten, zoals 
de betrokken sociale partners, worden 
vermeld.

b) de nodige maatregelen treffen om op 
internet en op andere wijzen informatie 
algemeen ter beschikking te stellen over de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die van 
toepassing zijn (en op wie) en de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die krachtens Richtlijn 96/71/EG door 
dienstverrichters uit andere lidstaten 
moeten worden toegepast, waarbij voor 
zover mogelijk links naar bestaande 
internetsites en andere contactpunten, zoals 
de betrokken sociale partners, worden 
vermeld;

Or. en

Amendement 427
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
de gewenste officiële taal van de EU in de 
vorm van een beknopte brochure waarin de 
belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden 
vermeld en op verzoek in een formaat dat 
toegankelijk is voor personen met een 
handicap. Gedetailleerde informatie over 
de sociale en arbeidsvoorwaarden, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
gemakkelijk raadpleegbaar maken via 
verschillende communicatiemiddelen en 
contactpunten;

Or. de

Amendement 428
Jutta Steinruck
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
de gewenste officiële taal van de Unie, zo 
mogelijk in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap; verdere 
bijzonderheden over de sociale en 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
gemakkelijk en gratis beschikbaar stellen 
via verschillende communicatiemiddelen, 
waaronder contactpunten;

Or. en

Amendement 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
de gewenste officiële taal van de Unie, zo 
mogelijk in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap; verdere 
bijzonderheden over de sociale en 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
gemakkelijk beschikbaar stellen via 
verschillende communicatiemiddelen, 
waaronder contactpunten;

Or. en

Amendement 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
de meest relevante talen naar keuze van de 
ontvangende lidstaat, zo mogelijk in de 
vorm van een beknopte brochure waarin de 
belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden 
vermeld en waarin de procedures voor het 
indienen van een klacht, en de 
gerechtelijke procedures en toepasselijke 
sancties bij niet-naleving worden 
beschreven en op verzoek in een formaat 
dat toegankelijk is voor personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 431
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters telkens ter beschikking 
stellen in de taal of talen van de 
detacherende lidstaat, de taal van de 
lidstaat van herkomst van de werknemer 
en de dienstverrichter en in het Engels, en 
niet alleen in de nationale taal of talen van 
het land waar de diensten worden verricht, 
zo mogelijk in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

Or. en

Amendement 432
Heinz K. Becker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
het Engels en in de meest relevante andere 
talen dan de nationale taal of talen van het 
land waar de diensten worden verricht, zo 
mogelijk in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap, en 
waarin de instantie wordt vermeld waar 
de gedetacheerde werknemer een klacht 
kan indienen bij niet-naleving;

Or. en

Amendement 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
het Engels en in de meest relevante andere 
talen dan de nationale taal of talen van het 
land waar de diensten worden verricht, zo 
mogelijk in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap, en 
waarin de instantie wordt vermeld waar 
de gedetacheerde werknemer een klacht 
kan indienen bij niet-naleving;

Or. en

Amendement 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) de informatie gratis aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
het Engels en in de meest relevante andere 
talen dan de nationale taal of talen van het 
land waar de diensten worden verricht, zo 
mogelijk in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

Or. en

Amendement 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en c) de informatie aan werknemers en 
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dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap en waarin 
de bevoegde instantie wordt vermeld tot 
welke de gedetacheerd werknemer zich 
kan wenden wanneer de wetgeving niet in 
acht wordt genomen;

Or. fr

Amendement 436
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en in 
een formaat dat toegankelijk is voor 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 437
Csaba Őry
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
de belangrijkste talen buiten de nationale 
taal of talen van het land waar de diensten 
worden verricht, zo mogelijk in de vorm 
van een beknopte brochure waarin de 
belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden 
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verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

vermeld en op verzoek in een formaat dat 
toegankelijk is voor personen met een 
handicap;

Or. hu

Amendement 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) verdere bijzonderheden over de 
sociale en arbeidsvoorwaarden, met 
inbegrip van gezondheid en veiligheid op 
het werk, gemakkelijk beschikbaar stellen 
via verschillende communicatiemiddelen, 
waaronder contactpunten;

Or. en

Amendement 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de toegankelijkheid en duidelijkheid van 
de informatie op de nationale websites 
verbeteren;

d) de relevantie, toegankelijkheid en 
duidelijkheid van de informatie op de 
nationale websites verbeteren;

Or. en

Amendement 440
Heinz K. Becker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zo mogelijk binnen het 
verbindingsbureau een contactpersoon 
aanwijzen die belast is met de behandeling 
van de verzoeken om informatie;

e) zo mogelijk binnen het 
verbindingsbureau een contactpersoon 
aanwijzen die belast is met de behandeling 
van de verzoeken om informatie; en ervoor 
zorgen dat alle nodige informatie ter 
beschikking wordt gesteld aan de 
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detacherende onderneming en de 
gedetacheerde werknemers;

Or. en

Amendement 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zo mogelijk binnen het 
verbindingsbureau een contactpersoon 
aanwijzen die belast is met de behandeling 
van de verzoeken om informatie;

e) zo mogelijk binnen het 
verbindingsbureau een contactpersoon 
aanwijzen die belast is met de behandeling 
van de verzoeken om informatie; en ervoor 
zorgen dat alle nodige informatie ter 
beschikking wordt gesteld aan de 
detacherende onderneming en de 
gedetacheerde werknemers;

Or. en

Amendement 442
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zo mogelijk binnen het 
verbindingsbureau een contactpersoon 
aanwijzen die belast is met de behandeling 
van de verzoeken om informatie;

e) binnen het verbindingsbureau een 
contactpersoon aanwijzen die belast is met 
de behandeling van de verzoeken om 
informatie;

Or. de

Amendement 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zo mogelijk binnen het 
verbindingsbureau een contactpersoon 

e) binnen het verbindingsbureau een 
contactpersoon aanwijzen die belast is met 
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aanwijzen die belast is met de behandeling 
van de verzoeken om informatie;

de behandeling van verzoeken om 
informatie;

Or. en

Amendement 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) informatie verstrekken over en 
middelen verschaffen voor andere 
contactpunten die bijvoorbeeld door de 
sociale partners ter beschikking worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie zal de lidstaten daarbij 
blijven bijstaan.

3. De Commissie zal onder toezicht van de 
Raad en het Europees Parlement de 
lidstaten daarbij blijven bijstaan.

Or. en

Amendement 446
Jean-Luc Bennahmias
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie zal de lidstaten daarbij 
blijven bijstaan.

3. De Commissie zal de lidstaten daarbij 
met name financieel blijven bijstaan.

Or. fr

Amendement 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de
componenten daarvan, de wijze waarop 
het verschuldigde loon wordt berekend en 
de criteria voor indeling in de 
verschillende salarisschalen, op een 
toegankelijke en transparante wijze 
beschikbaar stellen voor dienstverrichters 
uit andere lidstaten en gedetacheerde 
werknemers.

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken, en 
met volledige inachtneming van de
onafhankelijkheid van de sociale 
partners, de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG bedoelde arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden zijn neergelegd in 
collectieve overeenkomsten in de zin van 
artikel 3, leden 1 en 8, van die richtlijn, 
zorgen de lidstaten ervoor dat deze 
voorwaarden en omstandigheden op een 
toegankelijke en transparante wijze 
beschikbaar worden gesteld voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers, en kunnen de 
sociale partners hierbij inschakelen. De
relevante informatie moet met name de 
verschillende minimumlonen en de wijze 
waarop het verschuldigde loon wordt 
berekend en/of ingeschaald betreffen en
beschikbaar zijn voor de bevoegde 
instanties. De arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden moeten op een 
toegankelijke en transparante wijze 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken, en 
met volledige inachtneming van de
onafhankelijkheid van de sociale 
partners, de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG bedoelde arbeidsvoorwaarden en 
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leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop 
het verschuldigde loon wordt berekend en 
de criteria voor indeling in de 
verschillende salarisschalen, op een 
toegankelijke en transparante wijze 
beschikbaar stellen voor dienstverrichters 
uit andere lidstaten en gedetacheerde 
werknemers.

-omstandigheden zijn neergelegd in 
collectieve overeenkomsten in de zin van 
artikel 3, leden 1 en 8, van die richtlijn, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de sociale 
partners die duidelijk vermelden en de 
relevante informatie inzake de 
verschillende minimumlonen, de wijze 
waarop het verschuldigde loon wordt 
berekend en de criteria waaraan moet zijn 
voldaan, beschikbaar stellen. De 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
moeten op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers.

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de dienstverlenende 
bedrijven in de andere lidstaten en de 
gedetacheerde werknemers op 
toegankelijke en transparante wijze in 
kennis worden gesteld van deze 
voorschriften, en kunnen voor dit doel de 
sociale partners inschakelen. Deze 
informatie moet met name nadere uitleg 
geven over de verschillende 
minimumlonen en de componenten 
daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen.

Or. fr
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Amendement 450
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers.

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken en met 
volledige erkenning van de 
onafhankelijkheid van de sociale partners
de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden zijn neergelegd in 
collectieve overeenkomsten in de zin van 
artikel 3, leden 1 en 8, van die richtlijn, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de sociale 
partners die duidelijk vermelden en de 
relevante informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers.

Or. de

Amendement 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
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verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers.

verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
de lidstaten, die ze op hun beurt 
beschikbaar stellen voor dienstverrichters 
uit andere lidstaten en gedetacheerde 
werknemers.

Or. en

Amendement 452
Jean-Pierre Audy
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers.

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers. Elke lidstaat 
draagt er zorg voor dat de gedetacheerde 
werknemers kennis hebben van deze 
informatie in hun eigen taal.

Or. fr

Amendement 453
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Toegang tot informatie en 
adviesverlening aan werknemers
a) De gedetacheerde werknemers hebben 
een zelfstandig recht op informatie en 
adviesverlening in de gewenste officiële 
taal van de EU over de arbeids- en 
omstandigheden die in de ontvangende 
lidstaat van toepassing zijn.
b) De lidstaten stellen geschikte instanties 
en inrichtingen ter beschikking waartoe 
werknemers zich voor informatie, advies 
en steun bij de handhaving van hun 
rechten kunnen wenden. Dit geldt zowel 
voor de ontvangende lidstaten als voor de 
lidstaten van vestiging. 
c) De adviesverlening en 
informatieverstrekking aan werknemers 
kan ook door de desbetreffende 
vakbonden worden overgenomen als de 
daarvoor noodzakelijke middelen door de 
lidstaten ter beschikking worden gesteld. 

Or. de

Amendement 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie en de lidstaten geven 
adequate steun aan gezamenlijke 
initiatieven van de desbetreffende sociale 
partners op Europees en nationaal 
niveau, om bedrijven en werknemers te 
informeren over de toepasselijke 
voorwaarden waaraan krachtens deze 
richtlijn en Richtlijn 96/71/EG moet 
worden voldaan.

Or. en
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Amendement 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 3, leden 1 en 8, van Richtlijn 
96/71/EG bedoelde collectieve 
overeenkomsten moeten worden 
geregistreerd in officiële registers en 
moeten worden gepubliceerd. De in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die in deze collectieve overeenkomsten 
zijn vastgesteld, worden pas op 
detacherende ondernemingen toegepast 
vanaf het moment van officiële registratie 
en publicatie.

Or. en

Amendement 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De onderneming stelt haar 
werknemers schriftelijk in kennis van hun 
rechten tijdens de detacheringsperiode.
Op dezelfde manier stelt de contractant in 
de ontvangende lidstaat zijn buitenlandse 
subcontractanten schriftelijk in kennis 
van de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die van kracht zijn in de 
ontvangende lidstaat.

Or. en

Amendement 457
Jutta Steinruck
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Toegang tot informatie en advies voor 

werknemers 
1. Gedetacheerde werknemers hebben een 
onafhankelijk recht op informatie en 
advies over de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
die wordt verstrekt door de ontvangende 
lidstaat in de gewenste officiële taal van 
de Unie.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
geschikte contactpunten en organen 
beschikbaar zijn waar werknemers terecht 
kunnen voor informatie, advies en 
ondersteuning met betrekking tot hun 
rechten. Dit geldt zowel voor de 
ontvangende als de uitzendende lidstaten.
3. Deze taak kan worden overgenomen 
door de verantwoordelijke vakbonden.
4. Ingeval een lidstaat deze taak aan een 
derde partij toevertrouwt, moet adequate 
financiering gewaarborgd zijn.

Or. en

Amendement 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Toegang tot informatie en advies voor 

werknemers 
1. Gedetacheerde werknemers hebben een 
onafhankelijk recht op informatie en 
advies over de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
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die wordt verstrekt door de ontvangende 
lidstaat in de gewenste officiële taal van 
de Unie.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
geschikte contactpunten en organen 
beschikbaar zijn waar werknemers terecht 
kunnen voor informatie, advies en 
ondersteuning met betrekking tot hun 
rechten. Dit geldt zowel voor de 
ontvangende als de uitzendende lidstaten.
3. Ingeval een lidstaat deze taak aan een 
derde partij toevertrouwt, moet adequate 
financiering gewaarborgd zijn.

Or. en

Amendement 459
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
De EU-commissie en de lidstaten steunen 
gemeenschappelijke initiatieven van de 
relevante sociale partners op nationaal en 
EU-niveau om tot gemeenschappelijke 
instrumenten te komen die ten doel 
hebben de ondernemingen en werknemers 
informatie te geven over de toepasselijke 
voorwaarden en bepalingen 
overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG.

Or. de

Amendement 460
Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Toegang tot informatie alsmede 
adviesverlening aan werknemers en 
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ondernemingen
1. De gedetacheerde werknemers en de 
detacherende ondernemingen hebben een 
zelfstandig recht op informatie en 
adviesverlening in de gewenste officiële 
taal van de EU over de arbeids- en 
omstandigheden die in de ontvangende 
lidstaat van toepassing zijn.
2. De lidstaten stellen in samenwerking 
met het EURES-netwerk of andere 
neutrale vakorganisaties geschikte 
instanties en inrichtingen ter beschikking 
waartoe de betrokken werknemers en 
ondernemingen zich voor informatie, 
advies en steun bij de handhaving van 
hun rechten kunnen wenden. Dit geldt 
zowel voor de ontvangende lidstaten als 
voor de lidstaten van vestiging. De EU-
commissie steunt de lidstaten door 
opneming van de informatiebureaus in 
een geheel Europa omspannend netwerk 
en door informatievoorziening aan deze 
bureaus.

Or. de

Amendement 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Tijdelijk informatie- en adviesorgaan voor 
transnationale werkplekken
1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
tijdelijk grensoverschrijdend informatie-
en adviesorgaan voor transnationale 
werkplekken wordt opgericht wanneer ten 
minste twee buitenlandse dienstverrichters 
werknemers detacheren, om 
gedetacheerde werknemers te informeren 
en te adviseren over hun rechten.
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2. Het centrale of lokale management van 
de hoofdcontractant is verantwoordelijk 
voor het onmiddellijk informeren van de 
vertegenwoordigende organen van de 
plaatselijke werknemers en het initiëren 
van onderhandelingen over de oprichting 
van een tijdelijk informatie- en 
adviesorgaan voor transnationale 
werkplekken. De lidstaten stellen het 
reglement van orde op in 
overeenstemming met de nationale 
praktijken.
3. Het tijdelijk informatie- en 
adviesorgaan voor transnationale 
werkplekken wordt opgezet voor de 
volledige duur van de werkzaamheden 
vanaf het moment dat ten minste twee 
buitenlandse dienstverrichters 
werknemers hebben gedetacheerd.
4. Het tijdelijk informatie- en 
adviesorgaan voor transnationale 
werkplekken zal worden samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het management 
van de hoofdcontractanten en 
vertegenwoordigers van de werknemers.

Or. en

Amendement 462
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten werken nauw samen en 
verlenen elkaar wederzijdse bijstand om de 
uitvoering, de toepassing en de handhaving 
van deze richtlijn te vergemakkelijken.

1. De lidstaten werken nauw samen en 
verlenen elkaar zo snel mogelijk 
wederzijdse bijstand om de uitvoering, de 
toepassing en de handhaving van deze 
richtlijn te vergemakkelijken.

Or. de

Amendement 463
Phil Bennion
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral snel en 
effectief gereageerd op met redenen 
omklede verzoeken om informatie en aan 
verzoeken van de bevoegde instanties van 
de lidstaten om controles, inspecties en 
onderzoeken uit te voeren met betrekking 
tot de in artikel 1, lid 3, van Richtlijn 
96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten en het 
opstarten van passende acties 
overeenkomstig de nationale wetten en 
praktijken.

Or. en

Amendement 464
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehandeld 
op grond van de verplichting om 
onverwijld te reageren op verzoeken om 
informatie en op verzoeken van bevoegde 
instanties om controles, inspecties en 
onderzoeken uit te voeren met betrekking 
tot de in artikel 1, lid 3, van Richtlijn 
96/71/EG en relevante artikelen van deze 
richtlijn vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

Or. de
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Amendement 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral onverwijld 
gehoor gegeven aan verzoeken om 
informatie en aan verzoeken van bevoegde 
instanties om controles, inspecties en 
onderzoeken uit te voeren met betrekking 
tot de in artikel 1, lid 3, van Richtlijn 
96/71/EG en de desbetreffende artikelen 
in deze richtlijn vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

Or. en

Amendement 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers.

Or. en
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Amendement 467
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral onverwijld 
gehoor gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

Or. de

Amendement 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral onverwijld 
gehoor gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

Or. en
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Amendement 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De samenwerking van de lidstaten 
kan ook het toezenden en betekenen van
stukken van de verzoekende instantie 
omvatten.

Or. en

Amendement 470
Phil Bennion
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
te controleren.

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
te controleren. Als dienstverrichters 
verzuimen deze informatie te verstrekken, 
moeten de bevoegde instanties in het 
gastland adequate actie ondernemen, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
de bevoegde instanties van het land van 
vestiging.

Or. en

Motivering

De bevoegde instanties in de gastlanden moeten het Europese en nationale arbeidsrecht op 
doeltreffende wijze handhaven. Als een schending wordt vastgesteld en er om welke reden dan 
ook geen juridische actie in het gastland mogelijk is, moeten beide landen samenwerken om 
ervoor te zorgen dat de dienstverrichter aansprakelijk wordt gesteld, dat hij de gedetacheerde 
werknemers een passende loon betaalt en dat hij wordt geconfronteerd met de toepasselijke 
strafrechtelijke sancties.
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Amendement 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
te controleren.

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters de bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
en Richtlijn 96/71/EG te controleren.

Or. en

Amendement 472
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
te controleren.

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten er onverwijld op toe dat op hun 
grondgebied gevestigde dienstverrichters 
hun bevoegde instanties alle informatie 
verstrekken die nodig is om hun 
activiteiten met inachtneming van hun 
nationale wetgeving te controleren.

Or. de

Amendement 473
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
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onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden.

onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden. Indien er zich 
problemen blijven voordoen in de 
uitwisseling van informatie, moet de 
Commissie optreden om de lidstaten bij te 
staan bij de oplossing hiervan.

Or. cs

Amendement 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden.

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat er zo snel mogelijk 
een oplossing kan worden gevonden. Elke 
permanente weigering om de verzochte 
gegevens te verstrekken wordt beschouwd 
als een inbreuk op het EU-recht, zoals 
bepaald in artikel 258 VWEU e.v..

Or. en

Amendement 475
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden. Elke permanente 
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worden gevonden. weigering om de verzochte gegevens te 
verstrekken vormt een inbreuk op het EU-
recht, zoals bepaald in artikel 258 VWEU 
en volgende.

Or. de

Amendement 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden.

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden. Elke permanente 
weigering om de verzochte gegevens te 
verstrekken vormt een inbreuk op het EU-
recht, zoals bepaald in artikel 258 VWEU 
e.v..

Or. en

Amendement 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Iedere langdurige weigering de 
gevraagde gegevens ter beschikking te 
stellen, geeft de verzoekende lidstaat het 
recht een publiek toegankelijke lijst op te 
stellen van instanties die niet meewerken 
en de Commissie hiervan op de hoogte te 
brengen. De Commissie stelt een publiek 
toegankelijke lijst op van de instanties die 
zich niet bereid hebben getoond tot 
medewerking.

Or. en
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Amendement 478
Csaba Őry
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek – langs 
elektronische weg.

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek of binnen één 
maand indien voor de beantwoording 
inspectie ter plekke nodig is – langs 
elektronische weg -, of binnen een maand 
als voor het antwoord een inspectie ter 
plaatse is vereist. Om te voorkomen dat 
een inspectietijdschema ontstaat wegens 
eventuele aanvragen rondom weekends en 
openbare feestdagen, dienen de 
tijdslimieten in werkdagen te worden 
uitgedrukt.

Or. hu

Amendement 479
Milan Cabrnoch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek – langs 
elektronische weg.

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek of binnen één 
maand indien voor de beantwoording 
inspectie ter plekke nodig is – langs 
elektronische weg -, of binnen een maand 
als voor het antwoord een inspectie ter 
plaatse is vereist.

Or. cs

Amendement 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevallen waarin lidstaten weigeren de 
gewenste informatie te verstrekken, 
worden geregistreerd door de Commissie, 
met inbegrip van de bevoegde instanties 
die daarbij betrokken waren.

Or. en

Amendement 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
24 uur ingediend.

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
24 uur ingediend. Dit urgentiemechanisme 
wordt toegepast wanneer op grond van de 
in artikel 3 genoemde criteria wordt 
vermoed dat de gedetacheerde werknemer 
tewerkgesteld is door een onecht bedrijf, 
geen werknemer is of niet daadwerkelijk 
gedetacheerd is. Dit doet geen afbreuk 
aan het recht van de nationale instanties 
en/of inspectiediensten van het 
ontvangende land om onmiddellijk 
maatregelen te treffen teneinde sociale 
fraude te voorkomen, te onderzoeken en te 
bestraffen.

Or. en

Amendement 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
24 uur ingediend.

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
24 uur ingediend. Dit urgentiemechanisme 
wordt gebruikt als het vermoeden bestaat 
dat een onderneming in werkelijkheid 
geen substantiële werkzaamheden verricht 
in de lidstaat van vestiging, in 
overeenstemming met artikel 3 van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 483
Csaba Őry
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
24 uur ingediend.

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 5 
werkdagen ingediend.

Or. hu

Amendement 484
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit urgentiemechanisme wordt ook dan 
gebruikt wanneer de criteria waarvan 
sprake in artikel 3 doen vermoeden dat de 
gedetacheerde werknemer tewerkgesteld is 
door een onecht bedrijf of niet 
daadwerkelijk gedetacheerd is. Dit doet 
geen afbreuk aan het recht van de 
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nationale autoriteiten en/of 
inspectiediensten van het ontvangende 
land om onmiddellijk maatregelen te 
treffen om sociale fraude te voorkomen, te 
onderzoeken en te bestraffen.

Or. de

Amendement 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel doet geen afbreuk aan het 
recht van de bevoegde instanties in het 
ontvangende land om onmiddellijk 
maatregelen te treffen teneinde sociale 
fraude te onderzoeken, te voorkomen en te 
bestraffen.

Or. en

Amendement 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie en de lidstaten 
moeten financiële steun geven aan de 
gezamenlijke initiatieven van de sociale 
partners op Europees en nationaal 
niveau, om gemeenschappelijke 
instrumenten te ontwikkelen voor het 
informeren van bedrijven en werknemers 
over de voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan krachtens Richtlijn 
96/71/EG.

Or. fr

Amendement 487
Milan Cabrnoch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt alleen gebruikt voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is.

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt alleen gebruikt voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is 
en in overeenstemming met de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. cs

Amendement 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt alleen gebruikt voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is.

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie, overeenkomstig 
de nationale wetgeving en praktijken.

Or. en

Amendement 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt alleen gebruikt voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is.

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie, overeenkomstig 
het Europees recht en de nationale 
wetgeving en praktijken.

Or. en
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Amendement 490
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten waarborgen de
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt alleen gebruikt voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is.

7. De lidstaten waarborgen een strikte
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt uitsluitend gebruikt voor 
de zaak of zaken waarvoor erom verzocht 
is.

Or. de

Amendement 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie en de bevoegde 
instanties werken nauw samen om 
eventuele problemen bij de toepassing van 
artikel 3, lid 10, van Richtlijn 96/71/EG te 
onderzoeken.

Schrappen

Or. en

Amendement 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie en de bevoegde instanties 
werken nauw samen om eventuele 
problemen bij de toepassing van artikel 3, 
lid 10, van Richtlijn 96/71/EG te 
onderzoeken.

9. Overeenkomstig het bij artikel 4 van 
Richtlijn 96/71/EG ingevoerde beginsel, 
werken de Commissie en de bevoegde
instanties nauw samen om eventuele 
problemen bij de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 96/71/EG te onderzoeken.

Or. en
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Amendement 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie en de bevoegde instanties 
werken nauw samen om eventuele 
problemen bij de toepassing van artikel 3, 
lid 10, van Richtlijn 96/71/EG te 
onderzoeken.

9. De Commissie en de bevoegde instanties 
werken nauw samen om eventuele 
problemen bij de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 96/71/EG te onderzoeken.

Or. en

Amendement 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Om wederzijdse ondersteuning en 
grensoverschrijdende samenwerking te 
vergemakkelijken, dient de Commissie 
binnen 2 jaar vanaf de inwerkingtreding 
van deze richtlijn een effectbeoordeling in 
bij het Europees Parlement en de Raad 
over de haalbaarheid van een systeem van 
kennisgeving of registratie voor de hele 
EU dat gebaseerd is op en verenigbaar is 
met de bestaande systemen in de lidstaten.

Or. en

Amendement 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rol van de lidstaat van vestiging Samenwerking tussen de lidstaat van 
vestiging en de ontvangende lidstaat

Or. en
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Amendement 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rol van de lidstaat van vestiging Rol van de lidstaten

Or. en

Amendement 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rol van de lidstaat van vestiging Rol van de lidstaten

Or. en

Amendement 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Overeenkomstig artikelen 4 en 5 van 
Richtlijn 96/71/EG zijn de instanties van 
de ontvangende lidstaat verantwoordelijk 
voor het toezicht op de 
arbeidsvoorwaarden waaraan moet 
worden voldaan en blijft die lidstaat 
daarom controle en toezicht uitoefenen en 
de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen, volgens 
zijn nationale wetgeving en/of praktijk en 
administratieve procedures, met 
betrekking tot werknemers die naar zijn 
grondgebied gedetacheerd zijn.
De bevoegde instanties kunnen op eigen 
initiatief verificaties verrichten en zijn 
niet gebonden door de resultaten van 
verificaties die zijn uitgevoerd door de 
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instanties van de lidstaat van vestiging.

Or. en

Amendement 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter blijft – in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures – controle en toezicht 
uitoefenen en de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen met 
betrekking tot naar een andere lidstaat 
gedetacheerde werknemers.

Schrappen

Or. en

Amendement 500
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter blijft – in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures – controle en toezicht 
uitoefenen en de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen met 
betrekking tot naar een andere lidstaat 
gedetacheerde werknemers.

1. Overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 
96/71/EG voert de ontvangende lidstaat 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of praktijken en administratieve 
procedures controles uit, houdt toezicht 
en neemt alle nodige controle- of 
handhavingsmaatregelen met betrekking 
tot werknemers die naar zijn grondgebied 
gedetacheerd zijn.
Overeenkomstig de in de artikelen 4 en 5 
van Richtlijn 96/71/EG vastgelegde 
beginselen blijft ook de lidstaat van 
vestiging van de dienstverrichter – in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures – controle en toezicht 
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uitoefenen en de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen. Om de 
handhaving te verbeteren steunt de 
lidstaat de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat door onverwijld mee 
te delen of detacherende ondernemingen 
aan de in artikel 3 van deze richtlijn en 
Richtlijn 96/71/EG vastgelegde 
minimumcriteria voldoen of tot 
detachering bevoegd zijn.
Lidstaten die er kennis van hebben 
gekregen dat werknemers in hun land 
door dienstverrichters uitsluitend worden 
aangeworven om direct naar een andere 
lidstaat te worden gedetacheerd, mogen 
deze activiteiten niet ondersteunen, maar 
moeten de bevoegde autoriteiten in de 
ontvangende lidstaat daarvan op de 
hoogte stellen.

Or. de

Amendement 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter blijft – in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures – controle en toezicht 
uitoefenen en de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen met 
betrekking tot naar een andere lidstaat 
gedetacheerde werknemers.

1. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter verleent bijstand aan de 
lidstaat van detachering om de naleving 
van de voorwaarden van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn te waarborgen, 
door tijdig mee te delen of detacherende 
ondernemingen aan de in artikel 3 van 
deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
vastgelegde minimumcriteria voldoen.
Deze verantwoordelijkheid vermindert 
geenszins de mogelijkheden van de 
lidstaat waar de detachering plaatsheeft, 
om overeenkomstig deze richtlijn en 
Richtlijn 96/71/EG controle en toezicht uit 
te oefenen en de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen te nemen.

Or. en
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Amendement 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter verleent onder de in 
artikel 3, leden 1 en 2, en artikel 9, lid 1, 
vermelde omstandigheden bijstand aan de 
lidstaat van detachering om de naleving 
van de voorwaarden van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn te waarborgen. 
De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter deelt op eigen initiatief 
alle in artikel 3, leden 1 en 2, en artikel 9, 
lid 1, gespecificeerde relevante informatie 
mee aan de lidstaat van detachering, 
wanneer hij op de hoogte is van specifieke 
feiten die op mogelijke 
onregelmatigheden wijzen.

Schrappen

Or. en

Amendement 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter verleent onder de in 
artikel 3, leden 1 en 2, en artikel 9, lid 1, 
vermelde omstandigheden bijstand aan de 
lidstaat van detachering om de naleving 
van de voorwaarden van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn te waarborgen. 
De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter deelt op eigen initiatief alle 
in artikel 3, leden 1 en 2, en artikel 9, lid 
1, gespecificeerde relevante informatie 
mee aan de lidstaat van detachering, 
wanneer hij op de hoogte is van specifieke 
feiten die op mogelijke 

2. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter deelt onmiddellijk, op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
ontvangende lidstaat, laatstgenoemde alle 
relevante informatie mee zoals bepaald in 
deze richtlijn of zoals nodig is voor de 
naleving van artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG. Bevoegde instanties kunnen 
om informatie verzoeken op grond van 
elke dwingende reden van openbaar 
belang.
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onregelmatigheden wijzen.

Or. en

Amendement 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bovendien kunnen de bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat de 
bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging voor iedere dienstverrichting of 
dienstverrichter om informatie verzoeken 
over de rechtmatigheid van de vestiging 
van de dienstverrichter, het goede gedrag 
van de dienstverrichter en het ontbreken 
van eventuele inbreuken op de geldende 
regels. De bevoegde instanties van de 
lidstaat van vestiging verstrekken deze 
informatie overeenkomstig artikel 6.

Schrappen

Or. en

Amendement 505
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bovendien kunnen de bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat de 
bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging voor iedere dienstverrichting of 
dienstverrichter om informatie verzoeken 
over de rechtmatigheid van de vestiging 
van de dienstverrichter, het goede gedrag 
van de dienstverrichter en het ontbreken 
van eventuele inbreuken op de geldende 
regels. De bevoegde instanties van de 
lidstaat van vestiging verstrekken deze 
informatie overeenkomstig artikel 6.

3. Bovendien kunnen de bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat de 
bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging voor iedere dienstverrichting of 
dienstverrichter om informatie verzoeken 
om te controleren of zowel Richtlijn 
96/71/EG als deze richtlijn volledig wordt 
nageleefd. De bevoegde instanties van de 
lidstaat van vestiging verstrekken deze 
informatie overeenkomstig artikel 6.



AM\924423NL.doc 49/106 PE504.078v01-00

NL

Or. de

Amendement 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bovendien kunnen de bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat de 
bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging voor iedere dienstverrichting of 
dienstverrichter om informatie verzoeken 
over de rechtmatigheid van de vestiging 
van de dienstverrichter, het goede gedrag 
van de dienstverrichter en het ontbreken 
van eventuele inbreuken op de geldende 
regels. De bevoegde instanties van de 
lidstaat van vestiging verstrekken deze 
informatie overeenkomstig artikel 6.

3. Bovendien kunnen de bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat de 
bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging voor iedere dienstverrichting of 
dienstverrichter om informatie verzoeken 
om de volledige naleving van zowel 
Richtlijn 96/71/EG als van deze richtlijn 
na te gaan, met inbegrip van informatie
over de rechtmatigheid van de vestiging 
van de dienstverrichter, het goede gedrag 
van de dienstverrichter en het ontbreken 
van eventuele inbreuken op de geldende 
regels. De bevoegde instanties van de 
lidstaat van vestiging verstrekken deze 
informatie overeenkomstig artikel 6.

Or. en

Amendement 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 vermelde 
verplichting impliceert niet dat de lidstaat 
van vestiging daadwerkelijke verificaties 
en controles moet verrichten op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 
waar de dienst wordt verricht. Dergelijke 
verificaties en controles worden eventueel 
op verzoek van de bevoegde instanties van 
de lidstaat van vestiging door de instanties 
van de ontvangende lidstaat verricht 
overeenkomstig artikel 10 en in 
overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de 

Schrappen
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nationale wetgeving, gebruiken en 
administratieve procedures van de 
ontvangende lidstaat voorzien en waarbij 
het recht van de Unie wordt nageleefd.

Or. en

Amendement 508
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 vermelde 
verplichting impliceert niet dat de lidstaat 
van vestiging daadwerkelijke verificaties
en controles moet verrichten op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 
waar de dienst wordt verricht. Dergelijke 
verificaties en controles worden eventueel 
op verzoek van de bevoegde instanties van 
de lidstaat van vestiging door de instanties 
van de ontvangende lidstaat verricht 
overeenkomstig artikel 10 en in 
overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures van de ontvangende lidstaat 
voorzien en waarbij het recht van de Unie 
wordt nageleefd.

4. Verificaties en controles worden door de 
instanties van de ontvangende lidstaat 
verricht overeenkomstig artikel 10 en in 
overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures van de ontvangende lidstaat 
voorzien.

Or. de

Amendement 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 vermelde 
verplichting impliceert niet dat de lidstaat 
van vestiging daadwerkelijke verificaties 
en controles moet verrichten op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 
waar de dienst wordt verricht. Dergelijke 
verificaties en controles worden eventueel 

4. Verificaties en controles worden door de 
instanties van de ontvangende lidstaat 
verricht overeenkomstig artikel 10 en in 
overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures van de ontvangende lidstaat 
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op verzoek van de bevoegde instanties van 
de lidstaat van vestiging door de instanties 
van de ontvangende lidstaat verricht 
overeenkomstig artikel 10 en in 
overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures van de ontvangende lidstaat 
voorzien en waarbij het recht van de Unie 
wordt nageleefd.

voorzien.

Or. en

Amendement 510
Jean-Luc Bennahmias
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 vermelde 
verplichting impliceert niet dat de lidstaat 
van vestiging daadwerkelijke verificaties 
en controles moet verrichten op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 
waar de dienst wordt verricht. Dergelijke 
verificaties en controles worden eventueel 
op verzoek van de bevoegde instanties van 
de lidstaat van vestiging door de instanties 
van de ontvangende lidstaat verricht 
overeenkomstig artikel 10 en in 
overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures van de ontvangende lidstaat 
voorzien en waarbij het recht van de Unie 
wordt nageeefd.

4. De in de leden 1 en 2 vermelde 
verplichting impliceert niet dat de lidstaat 
van vestiging daadwerkelijke verificaties 
en controles moet verrichten op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 
waar de dienst wordt verricht. Dergelijke 
verificaties en controles worden eventueel 
door de instanties van de ontvangende 
lidstaat verricht overeenkomstig artikel 10 
en in overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures van de ontvangende lidstaat 
voorzien en waarbij het recht van de Unie 
wordt nageleefd.

Or. fr

Amendement 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Tijdens de detacheringsperiode van 
een werknemer naar een andere lidstaat 
valt de inspectie van de 
arbeidsvoorwaarden waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG moet 
zijn voldaan, onder de 
verantwoordelijkheid van de instanties 
van de ontvangende lidstaat, in 
samenwerking met de lidstaat van 
vestiging.

Or. en

Amendement 512
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen de nodige 
middelen voor efficiënte verificaties en 
controles ter beschikking.

Or. de

Amendement 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
1. Overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 
96/71/EG blijft de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt controle en 
toezicht uitoefenen en de nodige controle-
en handhavingsmaatregelen nemen, 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of praktijk en administratieve 
procedures, met betrekking tot 
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werknemers die naar het grondgebied van 
deze lidstaat gedetacheerd zijn.
2. Overeenkomstig de in de artikelen 4 en 
5 van Richtlijn 96/71/EG vastgelegde 
beginselen blijft de lidstaat van vestiging 
van de dienstverrichter – in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures – tevens controle en toezicht 
uitoefenen en de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen.
Om de handhaving te verbeteren steunt de 
lidstaat de bevoegde instantie van de 
lidstaat waar de detachering plaatsvindt 
door tijdig mee te delen of detacherende 
ondernemingen aan de in artikel 3 van 
deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
vastgelegde minimumcriteria voldoen.
3. Verificaties en controles worden door 
de instanties van de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt, verricht 
overeenkomstig artikel 10 en in 
overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de 
nationale wetgeving, gebruiken en 
administratieve procedures van die 
lidstaat voorzien.
4. Lidstaten die ontdekken dat 
werknemers alleen worden aangeworven 
om ze te detacheren naar een derde 
lidstaat of te werken als zogenaamde 
zelfstandigen stellen de bevoegde 
instanties in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt daarvan 
onverwijld in kennis. 
5. De lidstaten stellen de nodige middelen 
ter beschikking om effectieve verificaties 
en controles te waarborgen.

Or. en

Amendement 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Tijdens de detacheringsperiode van een 
werknemer naar een andere lidstaat valt 
de inspectie van de werkomstandigheden 
onder de verantwoordelijkheid van de 
instanties van de ontvangende lidstaat. De 
ontvangende lidstaat kan op eigen 
initiatief controles verrichten en is niet 
gebonden aan resultaten of controles die 
door de instanties van de lidstaat van 
vestiging zijn uitgevoerd.

Or. en

Amendement 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen met de hulp van de 
Commissie begeleidende maatregelen om 
de uitwisseling tussen ambtenaren die 
belast zijn met de uitvoering van de 
administratieve samenwerking en de 
wederzijdse bijstand en met het toezicht op 
de naleving en de handhaving van de 
toepasselijke regels, te ontwikkelen, te 
vergemakkelijken en te bevorderen.

1. De lidstaten nemen met de hulp van de 
Commissie begeleidende maatregelen om 
de uitwisseling tussen sociale partners en 
ambtenaren die belast zijn met de 
uitvoering van de administratieve 
samenwerking en de wederzijdse bijstand 
en zorgen ervoor dat organisaties die 
informatie verstrekken aan gedetacheerde 
werknemers de nodige steun krijgen.

Or. en

Amendement 516
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten in de 
ontvangende lidstaat registreren de in 
artikel 9. lid 1, bedoelde gegevens en 
evalueren deze.
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De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging registreren de relevante 
gegevens in verband met de in artikel 3, 
lid 1, genoemde criteria en in verband met 
de betaling van 
socialeverzekeringsbijdragen en 
belastingen door de verrichter van 
diensten. 
De lidstaten hebben de plicht regelmatig 
verslag aan de Commissie uit te brengen. 
De Europese Commissie maakt een 
samenvatting van de verslagen en 
publiceert deze regelmatig.
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad binnen twee jaar 
na inwerkingtreding van deze richtlijn een 
effectbeoordeling voor over de 
haalbaarheid van een systeem voor 
kennisgeving of registratie voor de gehele 
EU dat gebaseerd is op en compatibel is 
met de in de lidstaten bestaande systemen.

Or. de

Amendement 517
Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten in de 
ontvangende lidstaat registreren de in 
artikel 9. lid 1, bedoelde gegevens en 
evalueren deze.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging registreren de relevante 
gegevens in verband met de in artikel 3, 
lid 1, genoemde criteria en in verband met 
de betaling van 
socialeverzekeringsbijdragen en 
belastingen door de verrichter van 
diensten. 
De lidstaten hebben de plicht regelmatig 
verslag aan de Europese Commissie uit te 
brengen. De Europese Commissie maakt 
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in een geschikte vorm een samenvatting 
van de verslagen en publiceert deze 
regelmatig.

Or. de

Amendement 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde instanties van de 
ontvangende lidstaat registreren de 
betreffende gegevens met betrekking tot 
artikel 9, lid 1, sub a). De bevoegde 
instanties in de lidstaat van vestiging 
registreren de relevante gegevens met 
betrekking tot artikel 3, lid 1, en met 
betrekking tot de betaling van de 
socialezekerheidsbijdragen en belastingen 
door de dienstverrichter. De bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat en 
van de lidstaat van vestiging doen hun 
gegevens toekomen aan de Europese 
Commissie (Eurostat) voor 
samenvattingen en regelmatige publieke 
verslaglegging.

Or. en

Amendement 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde instanties van de 
lidstaat van vestiging en de ontvangende 
lidstaat verzamelen de geregistreerde 
gegevens met betrekking tot de 
detacheringsprocedure en evalueren deze.
De lidstaten brengen regelmatig verslag 
aan de Europese Commissie. De Europese 
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Commissie verzamelt de informatie en 
publiceert regelmatig rapporten.

Or. en

Amendement 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie gaat na of financiële 
steun moet worden verleend om de 
administratieve samenwerking verder te 
verbeteren en het wederzijds vertrouwen 
via projecten – onder meer projecten ter 
bevordering van uitwisselingen van 
ambtenaren en opleidingen – te vergroten, 
evenals om initiatieven van onder meer 
Europese sociale partners inzake beste 
praktijken – zoals de ontwikkeling en de 
updating van databases of gezamenlijke 
websites met algemene of sectorspecifieke 
informatie over de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die nageleefd moeten 
worden – te ontwikkelen, te 
vergemakkelijken en te bevorderen.

2. De Commissie zorgt voor voldoende
financiële steun om de administratieve 
samenwerking verder te verbeteren en het 
wederzijds vertrouwen via projecten –
onder meer projecten ter bevordering van 
uitwisselingen van ambtenaren en 
opleidingen – te vergroten, evenals om 
initiatieven van onder meer Europese 
sociale partners inzake beste praktijken –
zoals de ontwikkeling en de updating van 
databases of gezamenlijke websites met 
algemene of sectorspecifieke informatie 
over de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden die nageleefd moeten 
worden – te ontwikkelen, te 
vergemakkelijken en te bevorderen.

Or. en

Amendement 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie gaat na of financiële 
steun moet worden verleend om de 
administratieve samenwerking verder te 
verbeteren en het wederzijds vertrouwen 
via projecten – onder meer projecten ter 
bevordering van uitwisselingen van 
ambtenaren en opleidingen – te vergroten, 
evenals om initiatieven van onder meer 
Europese sociale partners inzake beste 

2. De Commissie zorgt voor voldoende
financiële steun om de administratieve
samenwerking verder te verbeteren en het 
wederzijds vertrouwen via projecten –
onder meer projecten ter bevordering van 
uitwisselingen van ambtenaren en 
opleidingen – te vergroten, evenals om 
initiatieven van onder meer Europese 
sociale partners inzake beste praktijken –
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praktijken – zoals de ontwikkeling en de 
updating van databases of gezamenlijke 
websites met algemene of sectorspecifieke 
informatie over de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die nageleefd moeten 
worden – te ontwikkelen, te 
vergemakkelijken en te bevorderen.

zoals de ontwikkeling en de updating van 
databases of gezamenlijke websites met 
algemene of sectorspecifieke informatie 
over de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden die nageleefd moeten 
worden – te ontwikkelen, te 
vergemakkelijken en te bevorderen.

Or. en

Amendement 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten worden aangemoedigd 
om informatiepunten voor voorlichting en 
praktische hulp voor de gedetacheerde 
werknemers op te zetten om ervoor te 
zorgen dat ze over adequate kennis over 
hun rechten beschikken. De plaats van de 
informatiepunten en de beschikbare 
communicatietalen worden vastgesteld op 
grond van een inschatting van de 
aanwezigheid van gedetacheerde 
werknemers op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat. Dit geldt voor zowel de 
lidstaat van vestiging als de ontvangende 
lidstaat, daar het even belangrijk is om de 
werknemer te voorzien van informatie 
vóór haar/zijn vertrek als tijdens haar/zijn 
detachering.

Or. en

Amendement 523
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De keuze en toepassing van hun 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen staat de lidstaten in 
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beginsel vrij.

Or. de

Amendement 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen ten minste de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. en

Amendement 525
Jean-Luc Bennahmias
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen tenminste de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. fr

Amendement 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen ten minste de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. en

Amendement 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen ten minste de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. fr

Amendement 528
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen ten minste de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. de

Amendement 529
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten moeten ten minste de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

Or. de

Amendement 530
Sari Essayah
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen ten minste de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. en
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Amendement 531
Heinz K. Becker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen ten minste de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. en

Amendement 532
Mitro Repo
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. en

Amendement 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
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen de volgende 
administratieve eisen en effectieve 
controlemaatregelen op. Deze maatregelen 
houden met name het volgende in:

Or. en

Amendement 534
Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. Om de naleving van het in de artikelen 
3 en 5 van Richtlijn 96/71/EG bepaalde te 
verbeteren moeten lidstaten 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen invoeren, zoals bij 
voorbeeld: :

Or. de

Amendement 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. Met het oog op een betere handhaving 
van Richtlijn 96/71/EG mogen de 
lidstaten, met volledige inachtneming van 
het beginsel van non-discriminatie, alle 
aspecten controleren die nodig zijn om de 
naleving van de artikelen 3 en 5 van 
Richtlijn 96/71/EG en artikel 3 van deze 
richtlijn te verifiëren.

Or. en

Amendement 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten kunnen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

Or. en

Amendement 537
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule



AM\924423NL.doc 63/106 PE504.078v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten kunnen bij voorbeeld de 
volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen: 

Or. de

Amendement 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter 
uiterlijk bij aanvang van de 
dienstverrichting een eenvoudige 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring 
uitsluitend mag gaan over de identiteit 
van de dienstverrichter, de aanwezigheid 
van een of meer duidelijk identificeerbare 
gedetacheerde werknemers, hun 
verwachte aantal, de verwachte duur en 
plaats van hun aanwezigheid en de 
diensten die de detachering 
rechtvaardigen;

Schrappen

Or. en

Amendement 539
Csaba Őry
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter 
uiterlijk bij aanvang van de 
dienstverrichting een eenvoudige 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring 

Schrappen
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uitsluitend mag gaan over de identiteit 
van de dienstverrichter, de aanwezigheid 
van een of meer duidelijk identificeerbare 
gedetacheerde werknemers, hun 
verwachte aantal, de verwachte duur en 
plaats van hun aanwezigheid en de 
diensten die de detachering 
rechtvaardigen;

Or. hu

Amendement 540
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór de 
aanvang van de detachering een 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen. In deze verklaring wordt 
aangegeven dat de dienstverrichter op de 
hoogte gebracht is van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG bepaalde minimale 
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden 
en dat hij daaraan zal voldoen. De 
verklaring bevat ten minste gegevens 
omtrent de identiteit van de 
dienstverrichter, de naam en het adres van 
de door hem te benoemen 
vertegenwoordiger en gemachtigd persoon 
bij wie domicilie is gekozen, gegevens over 
de duur van de detachering, de 
begindatum, de identiteit van en het 
aantal gedetacheerde werknemers en hun 
activiteiten alsmede over hun werkplek en 
verblijfsadres in de ontvangende lidstaat. 
Verplichting voor de dienstverrichter om 
de bevoegde autoriteiten onverwijld in de 
volgende gevallen op de hoogte te 
brengen:
- wanneer de detachering niet plaatsvindt 
of niet heeft plaatsgevonden of voortijdig 
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werd afgebroken,
- wanneer de activiteiten werden 
onderbroken,
- wanneer de gedetacheerde werknemer 
door zijn werkgever bij een andere 
ondernemer in de lidstaat van vestiging is 
tewerkgesteld, met name in het kader van 
een overdracht van een onderneming of 
een fusie;

Or. de

Motivering

Alleen wanneer gevraagde gegevens duidelijk zijn omschreven, kunnen ze worden 
gecontroleerd. Bovendien zijn ze een hulp bij de statistische registratie van de gedetacheerde 
werknemers en daarmee bij de controle of met deze richtlijn het gestelde doel kon worden 
bereikt.

Amendement 541
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter voor de
aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring in de taal van de 
ontvangende lidstaat aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring de volgende gegevens dient te 
bevatten:

(i) de identiteit van de dienstverrichter,

(ii) de identiteit van de gedetacheerde 
werknemers,
(iii) hun verwachte aantal,
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(iv) de verwachte duur van de detachering 
en de plaats waar naar verwachting de 
dienst wordt verricht,
(v) de toegankelijke en duidelijk 
omschreven plaats waar de te controleren 
documenten (zoals 
arbeidsovereenkomsten, loonbriefjes, 
tijdkaarten en betalingsbewijzen van 
lonen of gelijkwaardige documenten) in 
papieren of elektronische vorm bewaard 
moeten worden of ter beschikking moeten 
worden gesteld.
(vi) achternaam, voornaam en adres van 
de gemachtigde bij wie in de ontvangende 
lidstaat domicilie is gekozen, d.w.z. degene 
aan wie beschikkingen of ambtelijke 
documenten met juridische gevolgen voor 
de in een andere lidstaat gevestigde 
dienstverrichter gezonden kunnen 
worden,
(vii) de diensten die de detachering 
rechtvaardigen.

De in een andere lidstaat gevestigde 
dienstverrichter die de verklaring afgeeft 
heeft de plicht de op nationaal niveau 
bevoegde autoriteiten onverwijld op de 
hoogte te brengen als er een wijziging is 
ingetreden in de opgaven die in de 
verklaring zijn gedaan.

Or. de

Amendement 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
een maand vóór de aanvang van de 
dienstverrichting een eenvoudige 
verklaring aan de verantwoordelijke 
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instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring in het 
bijzonder gaat over:

- de identiteit van de dienstverrichter;

- het verwachte aantal en de individuele 
identiteitsgegevens van de gedetacheerde 
werknemers; 
- de verwachte duur van de detachering;
- de plaats van de dienstverrichting;
- de diensten die de detachering 
rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
een maand vóór de aanvang van de 
dienstverrichting een verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring in het bijzonder gaat over:

- de identiteit van de dienstverrichter, in 
het bijzonder de voor- en achternaam, 
geboorteplaats en geboortedatum, 
woonadres en verblijfadres in de 



PE504.078v01-00 68/106 AM\924423NL.doc

NL

ontvangende lidstaat gedurende het 
verblijf; 
- het verwachte aantal en de individuele 
identiteitsgegevens van de gedetacheerde 
werknemers; 
- de verwachte duur van de detachering;

- de plaats van de dienstverrichting;
- de diensten die de detachering 
rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 544
Sari Essayah
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór de
aanvang van de dienstverrichting een 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring, in een 
van de officiële talen van de ontvangende 
lidstaat, ten minste gaat over:

1) - de identiteit van de dienstverrichter;
2) - het verwachte aantal en de individuele 
identiteitsgegevens van de gedetacheerde 
werknemers; 
3) de verwachte duur van de detachering 
en de plaats van de dienstverrichting;
4) de diensten die de detachering 
rechtvaardigen;

en deze verklaring wordt bijgewerkt bij 
wijzigingen in de gegevens voor of tijdens 
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de dienstverrichting.

Or. en

Amendement 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór de
aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring ten minste moet gaan over:

(i) de identiteit van de dienstverrichter,

(ii) het verwachte aantal, en de 
individuele identificatiegegevens van de 
gedetacheerde werknemers,

(iii) de verwachte duur en plaats van de 
dienstverrichting, evenals
(iv) de diensten die de detachering 
rechtvaardigen;

Or. fr

Amendement 546
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór de 
aanvang van de detachering een 



PE504.078v01-00 70/106 AM\924423NL.doc

NL

eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen. In deze verklaring wordt 
aangegeven dat de dienstverrichter op de 
hoogte gebracht is van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG omschreven 
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden 
en dat hij daaraan zal voldoen. De 
verklaring bevat ten minste gegevens 
omtrent de identiteit van de 
dienstverrichter, de naam en het adres van 
de door hem te benoemen 
vertegenwoordiger en gemachtigd persoon 
bij wie domicilie is gekozen, gegevens over 
de duur van de detachering, de 
begindatum, de identiteit van en het 
aantal gedetacheerde werknemers en hun 
activiteiten alsmede over hun werkplek en 
verblijfsadres in de ontvangende lidstaat.

Or. de

Amendement 547
Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring in de taal van het 
ontvangende land aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring mag gaan over de identiteit van 
de dienstverrichter, de identiteit van de 
gedetacheerde werknemers, hun verwachte 
aantal, de verwachte duur en plaats van 
hun aanwezigheid, de plaats in het 
binnenland waar de in de letter b) 
bedoelde documenten berusten, de 
familienaam, de voornaam en het adres in 
het ontvangende land van een 
gemachtigde bij wie domicilie is gekozen 
alsmede de branche waarnaar de 
werknemers worden gedetacheerd en 
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waarbij de werkgever de verplichting heeft 
wijzigingen in deze gegevens onverwijld te 
melden.

Or. de

Amendement 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór de 
aanvang van de dienstverrichting de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties een kennisgeving in het Engels 
of de taal van de ontvangende lidstaat 
doet toekomen, waarbij de kennisgeving 
ten minste informatie geeft over de 
identiteit van de dienstverrichter, het 
verwachte aantal van de gedetacheerde 
werknemers en hun persoonlijke 
gegevens, de aangewezen contactpersoon, 
de aanvang en de verwachte duur en plaats 
van hun werkzaamheden, en de diensten 
die de detachering rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 549
Georges Bach
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
vijf werkdagen voor aanvang van de 
dienstverrichting een voorafgaande
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring ten 
minste moet gaan over de identiteit van de 
dienstverrichter, de aanwezigheid van een 
of meer duidelijk identificeerbare 
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werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

gedetacheerde werknemers, hun verwachte 
aantal, de verwachte duur en plaats van 
hun aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór de
aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring ten minste moet gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, het 
verwachte aantal duidelijk en persoonlijk
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, de aangewezen 
contactpersoon hun verwachte aantal, de
aanvang en de verwachte duur en plaats 
van de dienstverrichting en de diensten die 
de detachering rechtvaardigen;

Or. fr

Amendement 551
Jean-Luc Bennahmias
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór de
aanvang van de dienstverrichting een 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring ten 
minste moet gaan over de identiteit van de 
dienstverrichter, de aanwezigheid van een 
of meer duidelijk identificeerbare 
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identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

gedetacheerde werknemers, hun verwachte 
aantal, de verwachte duur en plaats van de 
dienstverrichting en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

Or. fr

Amendement 552
Jean-Pierre Audy
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór de
aanvang van de dienstverrichting een 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring uitsluitend 
mag gaan over de identiteit van de 
dienstverrichter, de identiteit van de
duidelijk identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 
verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen; van alle 
verstrekte informatie betreffende een 
werknemer moet een kopie aan de 
werknemer worden verstrekt;

Or. fr

Amendement 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de verplichting dat een in een 
andere lidstaat gevestigde dienstverrichter 
de verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties onverwijld informeert:
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- wanneer de detachering niet plaatsvindt 
of niet heeft plaatsgevonden of voortijdig 
is beëindigd;
- wanneer de dienst die de reden vormt 
van de detachering wordt onderbroken;
- wanneer de gedetacheerde werknemer 
door zijn werkgever is toegewezen aan een 
ander project, met name in geval van een 
fusie of een overdracht van de 
onderneming;
- in geval van andere wijzigingen met 
betrekking tot de informatie die op grond 
van artikel 9, lid 1, sub a), is verstrekt.

Or. en

Amendement 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een 
gelijkwaardig document in de zin van 
Richtlijn 91/533, met inbegrip – waar 
nodig of relevant – van de in artikel 4 van 
die richtlijn vermelde aanvullende 
gegevens), loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te 
bewaren of ter beschikking te stellen en/of 
te bewaren op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig 
waarmee de dienst wordt verricht;

Schrappen

Or. en
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Amendement 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
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te 
bewaren of ter beschikking te stellen en/of 
te bewaren op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

b) de verplichting om documenten te 
bewaren of ter beschikking te stellen en/of
kopieën op papier of in elektronische vorm 
te bewaren voor de bevoegde instanties en 
de vakbonden, op de plaats waar de dienst 
wordt verricht, gedurende de periode van 
dienstverrichting en tot twee jaar na de 
periode van dienstverrichting. Deze 
verplichting betreft met name de volgende 
documenten:

- een kopie van het A1-formulier als 
bewijs van dekking door de sociale 
zekerheid in de lidstaat van herkomst,
- de arbeidsovereenkomst (of een 
gelijkwaardig document in de zin van 
Richtlijn 91/533, met inbegrip – waar 
nodig of relevant – van de in artikel 4 van 
die richtlijn vermelde aanvullende 
gegevens),

- loonstrookjes,
- tijdkaarten,
- betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten,

- een beoordeling van de risico's voor de 
veiligheid en de gezondheid op het werk, 
met inbegrip van 
beschermingsmaatregelen die moeten 
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worden genomen in overeenstemming met 
Richtlijn 89/391/EG,
- ingeval de gedetacheerde werknemer een 
ingezetenen is van een derde land, 
kopieën van de arbeidsvergunning en de 
verblijfsvergunning.
De documenten worden bewaard op een 
toegankelijke en duidelijk geïdentificeerde 
plaats op het grondgebied van de 
ontvangende lidstaat, zoals de werkplek of 
het bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

Or. en

Amendement 556
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een 
gelijkwaardig document in de zin van 
Richtlijn 91/533, met inbegrip – waar 
nodig of relevant – van de in artikel 4 van 
die richtlijn vermelde aanvullende 
gegevens), loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te 
bewaren of ter beschikking te stellen en/of 
te bewaren op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig 
waarmee de dienst wordt verricht;

b) de verplichting om kopieën op papier of 
in elektronische vorm tijdens de periode 
van detachering op de werkplek, of – bij 
mobiele werknemers in het voertuig 
waarmee de dienst wordt verricht – tot 
twee jaar na de dienstverrichting 
documenten te bewaren of ter beschikking 
te stellen op een toegankelijke en duidelijk 
omschreven plaats in de detacherende 
lidstaat, met name geldt dit voor de 
volgende documenten:

- bewijs van de identiteit van de 
gedetacheerde werknemer,
- een kopie van het A1-formulier als 
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bewijs van dekking door de sociale 
zekerheid in de lidstaat van herkomst, 
- de arbeidsovereenkomst (of een 
gelijkwaardig document in de zin van 
Richtlijn 91/533, met inbegrip van de in 
artikel 4 van genoemde richtlijn bedoelde 
gegevens,
- beloningsafrekeningen en 
betalingsbewijzen,
- tijdkaarten,

- een beoordeling van de risico's voor de 
veiligheid en gezondheid op het werk 
overeenkomstig Richtlijn 89/391/EG,
- wanneer de gedetacheerde werknemer 
een inwoner van een derde land is, 
kopieën van de arbeidsvergunning en de 
verblijfsvergunning;

Or. de

Amendement 557
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een 
gelijkwaardig document in de zin van 
Richtlijn 91/533, met inbegrip – waar 
nodig of relevant – van de in artikel 4 van 
die richtlijn vermelde aanvullende 
gegevens), loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te 
bewaren of ter beschikking te stellen en/of 
te bewaren op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig 

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering en tot 2 jaar na het 
verrichten van de dienst kopieën op papier 
of in elektronische vorm documenten te 
bewaren of ter beschikking te stellen op 
een toegankelijke en duidelijk 
omschreven plaats in de detacherende 
lidstaat, met name geldt dit voor de 
volgende documenten:
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waarmee de dienst wordt verricht;
- een kopie van het A1-formulier als 
bewijs van dekking door de sociale 
zekerheid in de lidstaat van vestiging, 
- de arbeidsovereenkomst (of een 
gelijkwaardig document in de zin van 
Richtlijn 91/533/EG, met inbegrip van de 
in artikel 4 van genoemde richtlijn 
bedoelde gegevens,
- beloningsafrekeningen en 
betalingsbewijzen,
- tijdkaarten,
- een beoordeling van de risico's voor de 
veiligheid en gezondheid op het werk 
overeenkomstig Richtlijn 89/71/EG,
- wanneer de gedetacheerde werknemer 
een inwoner van een derde land is, 
kopieën van de arbeidsvergunning en de 
verblijfsvergunning; 

Or. de

Amendement 558
Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te bewaren 
of ter beschikking te stellen en/of te 
bewaren op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document waaruit de arbeidsvoorwaarden 
blijken), loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen, arbeids- en 
verblijfsvergunning voor derde landen, 
het formulier A1 als bewijs van de 
dekking van de sociale verzekering in het 
land van herkomst of kopieën van 
gelijkwaardige documenten te bewaren of 
ter beschikking te stellen en/of te bewaren 
op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals bijvoorbeeld de 
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werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

werkplek of het bouwterrein, of – voor 
mobiele werknemers in de transportsector 
– de operationele basis of het voertuig 
waarmee de dienst wordt verricht;

Or. de

Amendement 559
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens),
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te bewaren 
of ter beschikking te stellen en/of te 
bewaren op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document waaruit de arbeidsvoorwaarden 
blijken), loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen, arbeids- en 
verblijfsvergunning voor derde landen, 
het formulier A1 als bewijs van de 
dekking van de sociale verzekering in het 
land van herkomst of kopieën van 
gelijkwaardige documenten te bewaren of 
ter beschikking te stellen en/of te bewaren 
op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals bijvoorbeeld de 
werkplek of het bouwterrein, of – voor 
mobiele werknemers in de transportsector 
– de operationele basis of het voertuig 
waarmee de dienst wordt verricht;

Or. de

Amendement 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
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document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën
van gelijkwaardige documenten te 
bewaren of ter beschikking te stellen en/of 
te bewaren op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

document in de zin van artikel 2, lid 2, en 
artikel 4 van Richtlijn 91/533, met 
inbegrip – waar nodig of relevant – van de 
in artikel 4 van die richtlijn vermelde 
aanvullende gegevens), te bewaren of ter 
beschikking te stellen en/of te bewaren op 
een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht; andere 
documenten zoals loonstrookjes, 
tijdkaarten en betalingsbewijzen van 
lonen moeten op verzoek van de instanties 
van de ontvangende lidstaat binnen een 
redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, 
lid 5, hetzij door de werkgever, hetzij door 
de bevoegde instanties in de lidstaat van 
vestiging worden verstrekt;

Or. en

Amendement 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten, te 
bewaren of ter beschikking te stellen en/of 
te bewaren op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten, 
formulieren met informatie over het 
lidmaatschap van een stelsel van sociale 
zekerheid in het land van herkomst of de 
volledige contactgegevens van het orgaan 
van de sociale zekerheid waarbij de 
gedetacheerde werknemers zijn 
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operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

aangesloten tijdens hun verblijf in de 
ontvangende lidstaat (Verordeningen 
883/2004/EG en 987/2009/EG), een 
certificaat van geschiktheid voor het werk 
afgegeven door een erkende medische 
dienst van het land van herkomst, te 
bewaren of ter beschikking te stellen en/of 
te bewaren op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

Or. en

Amendement 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te bewaren 
of ter beschikking te stellen en/of te 
bewaren op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm, naar keuze van de 
dienstverrichter, van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten die zijn 
afgegeven overeenkomstig de nationale 
wet van de lidstaat van vestiging, te 
bewaren of binnen een redelijke termijn
ter beschikking te stellen en/of te bewaren 
op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
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de dienst wordt verricht;

Or. en

Amendement 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te bewaren 
of ter beschikking te stellen en/of te 
bewaren op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), A1-
formulieren, arbeidsvergunningen en 
verblijfsvergunningen van ingezetenen 
van derde landen, loonstrookjes, 
tijdkaarten en betalingsbewijzen van lonen 
of kopieën van gelijkwaardige documenten 
te bewaren of ter beschikking te stellen 
en/of te bewaren op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals bijvoorbeeld de 
werkplek of het bouwterrein, of – voor 
mobiele werknemers in de transportsector 
– de operationele basis of het voertuig 
waarmee de dienst wordt verricht;

Or. fr

Amendement 564
Jean-Luc Bennahmias

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
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met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te bewaren 
of ter beschikking te stellen en/of te 
bewaren op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), A1-
formulieren, loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te bewaren
of ter beschikking te stellen en/of te 
bewaren op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

Or. fr

Amendement 565
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de verplichting van de 
dienstverrichter om de bevoegde autoriteit 
onverwijld in de volgende gevallen op de 
hoogte te brengen:
- wanneer de detachering niet plaatsvindt 
of niet heeft plaatsgevonden of voortijdig 
werd afgebroken,
- wanneer de activiteiten worden 
onderbroken,
- wanneer de gedetacheerde werknemer 
door zijn werkgever aan een andere 
onderneming in de lidstaat van vestiging 
werd toegewezen; met name in het kader 
van een overdracht van een onderneming 
of een fusie;

Or. de

Amendement 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 567
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) een vertaling van alle relevante 
documenten, zowel standaardformulieren 
als andere formulieren; ongeacht de 
omvang van het document of het 
formulier;

Or. de

Amendement 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) een vertaling in de gevraagde officiële 
talen van de Unie van de onder b) 
vermelde documenten;

Or. en

Amendement 569
Thomas Händel
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten in de gewenste officiële taal 
van de EU;

Or. de

Amendement 570
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten;

Or. de

Amendement 571
Jean-Luc Bennahmias

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) de verplichting een vertaling van de 
onder b) vermelde documenten in een van 
de officiële talen van de ontvangende 
lidstaat te verstrekken;

Or. fr
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Amendement 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten in een van de officiële talen 
van de ontvangende lidstaat;

Or. fr

Amendement 573
Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten in een officiële taal van de 
lidstaat;

Or. de

Amendement 574
Georges Bach
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, indien de bevoegde 
instantie of het bevoegde orgaan van de 
ontvangende lidstaat dat noodzakelijk 
acht;

Or. en
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Amendement 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt; de kosten van vertalingen komen 
niet ten laste van de werkgevers;

Or. en

Amendement 576
Marek Henryk Migalski
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) de mogelijkheid om een vertaling te 
vragen van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 577
Tadeusz Cymański
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) de mogelijkheid om een vertaling te 
vragen van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
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gebruikt;

Or. en

Amendement 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De lidstaat waar de detachering 
plaatsvindt, kan verlangen dat de onder b) 
genoemde documenten en eventuele 
aanvullende verplichte documenten 
onverwijld aan de bevoegde nationale 
instanties ter beschikking worden gesteld.

Or. en

Amendement 579
Martin Kastler
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

Schrappen

Or. de

Amendement 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

Schrappen

Or. en

Amendement 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) indien nodig de aanwijzing van een 
contactpersoon om – zo nodig –
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
gebruiken namens de werkgever met de 
relevante sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht. De vertegenwoordiger of 
contactpersoon kan elke willekeurige 
persoon zijn die is aangewezen door de 
werkgever of de werkgeversorganisatie in 
de lidstaat van vestiging waarvan de 
werkgever lid is.

Or. en

Amendement 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 

d) de mogelijkheid een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken de 
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namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

werkgever te vertegenwoordigen in de 
lidstaat van detachering tijdens de periode 
waarin de diensten worden verricht.

Or. en

Amendement 583
Heinz K. Becker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de mogelijkheid een contactpersoon aan 
te wijzen tot wie de bevoegde instanties 
van de ontvangende lidstaat zich 
rechtstreeks kunnen wenden om – zo 
nodig – overeenkomstig de nationale 
wetgeving en gebruiken namens de 
werkgever met de relevante sociale 
partners in de lidstaat van detachering te 
onderhandelen tijdens de periode waarin de 
diensten worden verricht.

Or. en

Amendement 584
Marek Henryk Migalski
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de mogelijkheid om de aanwijzing van
een contactpersoon te verzoeken om – zo 
nodig – overeenkomstig de nationale 
wetgeving en gebruiken namens de 
werkgever met de relevante sociale 
partners in de lidstaat van detachering te 
onderhandelen tijdens de periode waarin de 
diensten worden verricht.

Or. en

Amendement 585
Tadeusz Cymański
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de mogelijkheid om de aanwijzing van
een contactpersoon te verzoeken om – zo 
nodig – overeenkomstig de nationale 
wetgeving en gebruiken namens de 
werkgever met de relevante sociale 
partners in de lidstaat van detachering te 
onderhandelen tijdens de periode waarin de 
diensten worden verricht.

Or. en

Amendement 586
Csaba Őry
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de mogelijkheid om te vragen om de 
aanwijzing van een contactpersoon om –
zo nodig – overeenkomstig de nationale 
wetgeving en gebruiken namens de 
werkgever met de relevante sociale 
partners in de ontvangende lidstaat te 
onderhandelen binnen de periode waarin de 
diensten worden verricht.

Or. hu

Amendement 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 

d) de verplichting een wettelijke 
vertegenwoordiger aan te wijzen met 
domicilie in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt, gedurende de 
periode van detachering en tot een jaar na 
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detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

de dienstverrichting, om administratieve 
en gerechtelijke procedures af te handelen 
en om – zo nodig – overeenkomstig de 
nationale wetgeving en gebruiken namens 
de werkgever met de relevante sociale 
partners in de lidstaat van detachering te 
onderhandelen tijdens de periode waarin de 
diensten worden verricht.

Or. en

Amendement 588
Olle Ludvigsson
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de verplichting een wettelijke 
vertegenwoordiger aan te wijzen in de 
lidstaat waar de detachering plaatsvindt,
om gedurende de periode van de 
dienstverrichting, te onderhandelen en –
zo nodig – collectieve overeenkomsten te 
sluiten overeenkomstig de nationale 
wetgeving en gebruiken namens de 
werkgever met de relevante sociale 
partners in die lidstaat.

Or. en

Amendement 589
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de verplichting een wettelijk of 
gevolmachtigd vertegenwoordiger aan te 
wijzen, die zich in de ontvangende lidstaat 
met de taken van de dienstverrichter 
belast en aan wie voor de detacherende 
firma bestemde documenten betekend 
kunnen worden.
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Or. de

Amendement 590
Mitro Repo
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de verplichting een wettelijke 
vertegenwoordiger aan te wijzen. De 
taken van de wettelijk vertegenwoordiger 
betreffen gerechtelijke en administratieve 
procedures, alsmede – zo nodig –
onderhandelingen, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en gebruiken, namens 
de werkgever met de relevante sociale 
partners in de lidstaat van detachering 
tijdens de periode waarin de diensten 
worden verricht.

Or. en

Amendement 591
Georges Bach
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
instantie of het relevante orgaan in de 
lidstaat van detachering te onderhandelen 
tijdens de periode waarin de diensten 
worden verricht.

Or. en

Amendement 592
Sari Essayah
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om als wettelijk 
vertegenwoordiger op te treden of – zo 
nodig – overeenkomstig de nationale 
wetgeving en gebruiken namens de 
werkgever met de relevante sociale 
partners in de lidstaat van detachering te 
onderhandelen.

Or. en

Motivering

In veel lidstaten waar een contactpersoon moet worden aangewezen, is de rol van een 
dergelijke contactpersoon niet te "onderhandelen" met de sociale partners van de 
ontvangende lidstaat, maar om op te treden als een aanspreekpunt en bron van informatie 
(als vertegenwoordiger). Een verwijzing alleen maar naar onderhandelingen kan verwarring 
zaaien met betrekking tot de nationale systemen van collectieve onderhandelingen. Daarom 
moet expliciet worden vermeld dat de contactpersoon in plaats daarvan of aanvullend ook 
kan optreden als vertegenwoordiger.

Amendement 593
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de verplichting een wettelijk of 
gevolmachtigd vertegenwoordiger aan te 
wijzen, die zich in de ontvangende lidstaat 
met de taken van de dienstverrichter 
belast en aan wie voor de detacherende 
firma bestemde documenten betekend 
kunnen worden. Tot de taken van de 
vertegenwoordiger behoort tijdens de 
periode waarin de diensten worden verricht 
zo nodig ook het voeren van 
onderhandelingen namens de werkgever 
met de relevante sociale partners in de 
lidstaat van detachering overeenkomstig de 
nationale wetgeving en gebruiken .

Or. de
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Amendement 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen tot wie de bevoegde instanties 
van de lidstaat zich kunnen wenden en die 
de bevoegdheid heeft om – zo nodig –
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
gebruiken namens de werkgever met de 
relevante sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

Or. en

Amendement 595
Danuta Jazłowiecka
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) (Niet van toepassing op de Nederlandse
tekst.)

Or. pl

Motivering

Taalkundig amendement (betreft alleen de Poolse versie). Een uiterst belangrijk element 
ontbreekt in de Poolse versie.

Amendement 596
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) De lidstaten kunnen met 
inachtneming van artikel 56 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en overeenkomstig de 
nationale wettelijke voorschriften van de 
diverse staten verdere administratieve 
eisen en controlemaatregelen opleggen.

Or. de

Amendement 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) andere administratieve 
voorschriften en controlemaatregelen, 
zonder welke de bevoegde instanties hun 
toezichthoudende taken niet effectief 
kunnen uitvoeren. Deze eisen worden 
voor het publiek beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Eventuele aanvullende nationale 
controlemaatregelen of vereiste 
documenten als bedoeld in punt 1, sub b), 
mogen alleen worden opgelegd mits zij 
voorafgaand goedgekeurd zijn door de 
Europese Commissie en uitsluitend 
worden gebruikt om te verifiëren of aan 
de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
genoemde arbeidsvoorwaarden en -
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omstandigheden wordt voldaan.

Or. en

Amendement 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten leggen de noodzakelijke 
administratieve voorschriften en 
controlemaatregelen, als genoemd in lid 
1, op niet-discriminerende, gemotiveerde 
en redelijke wijze op.

Or. en

Amendement 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Maatregelen ter bestrijding van de 
grijze economie, zoals de verplichting om 
een individueel fiscaal nummer aan te 
wijzen voor de werknemer.

Or. en

Amendement 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zijn vrij om 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen op te stellen over 
andere onderwerpen dan de onderdelen in 
de punten b) en c), in overeenstemming 
met de Uniebeginselen van evenredigheid 
en noodzakelijkheid en mits zij de 
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dienstverrichters hiervan op nauwkeurige, 
duidelijke en toegankelijke wijze in kennis 
stellen;

Or. fr

Amendement 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
procedures en formaliteiten met 
betrekking tot de detachering van 
werknemers gemakkelijk, op afstand en 
zoveel mogelijk elektronisch door de 
ondernemingen kunnen worden 
afgehandeld.

Schrappen

Or. en

Amendement 603
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
procedures en formaliteiten met betrekking 
tot de detachering van werknemers 
gemakkelijk, op afstand en zoveel 
mogelijk elektronisch door de 
ondernemingen kunnen worden 
afgehandeld.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
procedures en formaliteiten met betrekking 
tot de detachering van werknemers op 
afstand en zoveel mogelijk elektronisch 
door de ondernemingen kunnen worden 
afgehandeld.

Or. de

Amendement 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
procedures en formaliteiten met betrekking 
tot de detachering van werknemers 
gemakkelijk, op afstand en zoveel 
mogelijk elektronisch door de 
ondernemingen kunnen worden 
afgehandeld.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
procedures en formaliteiten met betrekking 
tot de detachering van werknemers op 
afstand en zoveel mogelijk elektronisch 
door de ondernemingen kunnen worden 
afgehandeld.

Or. en

Amendement 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor 
te stellen.

Schrappen

Or. en

Amendement 606
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
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vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen effectief is geweest. 
Doel is – waar nodig – de nodige 
wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

Or. de

Amendement 607
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met het systeem voor 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie, de ontwikkeling van meer 
uniforme gestandaardiseerde documenten, 
de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale controlestelsels
effectief is geweest. Doel is – waar nodig –
de nodige wijzigingen of aanpassingen 
voor te stellen.

Or. de

Amendement 608
Thomas Mann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de nodige
wijzigingen of aanpassingen voor te
stellen.

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
aanbeveling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is om de lidstaten– waar 
nodig – aanbevelingen voor wijzigingen of 
aanpassingen te doen..

Or. de

Amendement 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt de toepassing van 
nationale controlemaatregelen 
geëvalueerd door de Europese Commissie 
in het licht van de ervaringen met en de 
doeltreffendheid van het systeem voor 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie, de ontwikkeling van meer 
uniforme gestandaardiseerde documenten, 
de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen. Doel is de noodzaak en 
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terecht is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

haalbaarheid te onderzoeken van een 
Europees digitaal systeem van 
voorafgaande aanmelding en – waar 
nodig – de nodige wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. en

Amendement 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen de toepassing van 
nationale controlemaatregelen geëvalueerd. 
Doel is – waar nodig – de nodige 
wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

Or. fr

Amendement 611
Jean-Luc Bennahmias

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
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ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen de toepassing van 
nationale controlemaatregelen geëvalueerd. 
Doel is – waar nodig – de nodige 
wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

Or. fr

Amendement 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de nodige 
wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen doeltreffend en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de nodige 
wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

Or. en

Amendement 613
Nadja Hirsch
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Tijdens de detacheringsperiode van 
een werknemer naar een andere lidstaat 
valt de inspectie van de 
arbeidsomstandigheden onder de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten 
van de ontvangende lidstaat. Zij kunnen 
op eigen initiatief daadwerkelijke 
verificaties en controles verrichten en 
daarbij zijn de resultaten van daaraan 
voorafgaande controles niet van 
doorslaggevend belang;

Or. de

Amendement 614
Thomas Händel
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Tijdens de detacheringsperiode van 
een werknemer naar een andere lidstaat 
valt de inspectie van de 
arbeidsomstandigheden onder de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten 
van de ontvangende lidstaat. Zij kunnen 
op eigen initiatief daadwerkelijke 
verificaties en controles verrichten;

Or. de

Amendement 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaat van vestiging en de 
lidstaat waar de detachering plaatsvindt 
hebben beiden de bevoegdheid om te 
controleren of de arbeidsverhoudingen en 
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werkomstandigheden voldoen aan de 
voorschriften. In geval van tegenstrijdige 
interpretaties heeft het recht van de 
lidstaat waar de detachering plaatsvindt 
prioriteit.

Or. en

Amendement 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Gedurende de periode van de 
detachering van een werknemer valt de 
inspectie van de arbeidsomstandigheden 
onder de verantwoordelijkheid van de 
instanties of het bevoegde orgaan van de 
lidstaat waar de detachering plaatsvindt. 
Deze kunnen op eigen initiatief 
verificaties en controles uitvoeren en zijn 
niet gebonden aan resultaten van 
verificaties of controles die door de 
lidstaat van vestiging zijn uitgevoerd.

Or. en

Amendement 617
Thomas Mann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Voor het uitvoeren van nationale 
controlemaatregelen op permanente basis 
is het noodzakelijk dat de in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter bij de 
detachering van werknemers een 
gemachtigde benoemt bij wie domicilie 
wordt gekozen. Aan deze gemachtigde 
kunnen beschikkingen of ambtelijke 
documenten met juridische gevolgen voor 



PE504.078v01-00 106/106 AM\924423NL.doc

NL

de in een andere lidstaat gevestigde 
dienstverrichter betekend worden.

Or. de


