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Ændringsforslag 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Tilsyn Kontrol og tilsyn

Or. en

Ændringsforslag 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 
skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

1. Medlemsstaterne sørger for effektive
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i dette
direktiv og direktiv 96/71/EF overholdes, 
og sikre, at de anvendes og håndhæves 
korrekt.
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Or. en

Ændringsforslag 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 
skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

1. Medlemsstaterne sørger for effektive
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i 
håndhævelsesdirektivet overholdes, og 
sikre, at det anvendes og håndhæves 
korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 

1. Medlemsstaterne sørger for effektive
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
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der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 
skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt.

Or. fr

Ændringsforslag 622
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 

1. Medlemsstaterne sørger for effektive
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt.
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skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 623
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 
skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

1. Medlemsstaterne sørger for effektive
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt.

Or. de

Ændringsforslag 624
Georges Bach
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 
skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

1. Medlemsstaterne sørger for effektive
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 

1. Medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt.
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regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 
skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

Or. fr

Ændringsforslag 626
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 
skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

1. Medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt.

Or. fr
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Ændringsforslag 627
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede arbejdstagere 
med henblik på udførelse af tjenesteydelser 
på deres område. I forbindelse med en 
sådan risikovurdering skal der tages 
hensyn til gennemførelsen af store 
infrastrukturprojekter, særlige problemer 
og behov i bestemte sektorer, tidligere 
overtrædelser samt sårbarheden hos 
bestemte grupper af arbejdstagere.

1. De kompetente nationale myndigheder i 
medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt tilsyn på deres 
område for at kontrollere og overvåge, at 
bestemmelserne i direktiv 96/71/EF 
overholdes, og sikre, at det anvendes og 
håndhæves korrekt. Tilsynet kan baseres 
på en risikovurdering, som kan udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen kan
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede arbejdstagere 
med henblik på udførelse af tjenesteydelser 
på deres område. I forbindelse med en 
sådan risikovurdering kan der tages hensyn 
til gennemførelsen af store 
infrastrukturprojekter, særlige problemer 
og behov i bestemte sektorer, tidligere 
overtrædelser samt sårbarheden hos 
bestemte grupper af arbejdstagere. Denne 
bestemmelse berører ikke 
medlemsstaternes ret til at foretage tilsyn, 
uden at der foreligger mistanke. 

Or. de

Ændringsforslag 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende 1. Medlemsstaterne sørger for passende 
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kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede arbejdstagere 
med henblik på udførelse af tjenesteydelser 
på deres område. I forbindelse med en 
sådan risikovurdering skal der tages 
hensyn til gennemførelsen af store 
infrastrukturprojekter, særlige problemer 
og behov i bestemte sektorer, tidligere 
overtrædelser samt sårbarheden hos 
bestemte grupper af arbejdstagere.

kontrol- og overvågningsmekanismer, og at 
der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere og 
overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
kan navnlig baseres på en risikovurdering, 
som udarbejdes regelmæssigt af de 
kompetente myndigheder. 
Risikovurderingen kan identificere de 
erhvervssektorer, hvor der anvendes flest 
udstationerede arbejdstagere med henblik 
på udførelse af tjenesteydelser på deres 
område. I forbindelse med en sådan 
risikovurdering kan der navnlig tages 
hensyn til gennemførelsen af store 
infrastrukturprojekter, særlige problemer 
og behov i bestemte sektorer, tidligere 
overtrædelser samt sårbarheden hos 
bestemte grupper af arbejdstagere.

Or. fr

Ændringsforslag 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og 
at der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere 
og overvåge, at bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF overholdes, og sikre, at det 
anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet 
baseres først og fremmest på en 
risikovurdering, som udarbejdes 
regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 

1. For at forbedre overholdelsen af artikel 
3 og 5 i direktiv 96/71/EF og sikre, at det 
anvendes og håndhæves effektivt, sørger 
værtsmedlemsstaterne for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og 
at der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område.
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forbindelse med en sådan risikovurdering 
skal der tages hensyn til gennemførelsen 
af store infrastrukturprojekter, særlige 
problemer og behov i bestemte sektorer, 
tidligere overtrædelser samt sårbarheden 
hos bestemte grupper af arbejdstagere.

For at muliggøre en effektiv kontrol kan 
medlemsstaterne navnlig pålægge 
følgende krav: 

Or. en

Ændringsforslag 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der 
er etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en erklæring på papir eller i 
elektronisk form på værtsmedlemsstatens 
sprog til de ansvarlige nationale 
myndigheder forud for starten af 
tjenesteydelsen, idet erklæringen mindst 
skal indeholde de nødvendige oplysninger, 
således at der kan foretages en reel 
kontrol på arbejdsstedet.
Dette omfatter navnlig oplysninger, der 
gør det muligt uden nogen form for tvivl 
at identificere tjenesteyderen, den 
udpegede kontaktperson, jf. litra e), og de 
udstationerede arbejdstagere, og 
oplysninger om udstationeringens 
begyndelse og forventede varighed, 
arbejdsstedets placering og de 
tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører; hvis den udstationerede 
arbejdstager af sin arbejdsgiver er blevet 
overført til en anden virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten navnlig i 
tilfælde af virksomhedsoverdragelser eller 
fusioner, skal der medtages oplysninger 
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herom.
Senere ændringer af disse oplysninger 
skal meddeles snarest muligt; disse pligter 
gælder også for virksomheder omhandlet i 
artikel 1, stk. 3, litra c), i direktiv 
96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en forpligtelse til at have eller 
tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i 
papirform eller elektronisk form af de 
nødvendige ansættelsesdokumenter, 
således at der kan foretages en reel 
kontrol på arbejdsstedet. Dette omfatter 
navnlig ansættelseskontrakten (eller et 
tilsvarende dokument som omhandlet i 
direktiv 91/533, herunder, hvor det er 
passende eller relevant, de supplerende 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 i 
nævnte direktiv), lønsedler, arbejdssedler 
med angivelse af den daglige arbejdstids 
begyndelse, afslutning og varighed, A1-
attesten som bevis for socialsikring i 
hjemlandet, dokumenter om 
arbejdsmiljøet, herunder den krævede 
vurdering af sundheds- og 
sikkerhedsrisikoen på arbejdspladsen i 
henhold til 89/391/EF, hvor den 
udstationerede arbejdstager er 
tredjelandsstatsborger kopier af 
arbejdstilladelsen og opholdstilladelsen og 
dokumentation for lønudbetaling eller 
kopier af tilsvarende dokumenter under 
udstationeringen på et tilgængeligt og 
klart defineret sted på dens område, 
såsom arbejdspladsen eller byggepladsen 
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eller for mobile arbejdstagere i 
transportsektoren udgangsbasen eller det 
køretøj, med hvilket tjenesteydelsen 
leveres.

Or. en

Ændringsforslag 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) en forpligtelse til på begæring af 
værtsmedlemsstatens myndigheder og 
inden for et rimeligt tidsrum efter 
udstationeringen at forelægge de 
dokumenter, der er omhandlet i litra b)

Or. en

Ændringsforslag 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en oversættelse af dokumenterne i litra 
b) til værtsmedlemsstatens sprog

Or. en

Ændringsforslag 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) en forpligtelse til at udpege en retlig 
eller bemyndiget repræsentant, der om 
nødvendigt kan forhandle og om 
nødvendigt indgå aftaler på 
arbejdsgiverens vegne med de berørte 
arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, 
hvortil udstationering finder sted, i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, eller med de 
relevante offentlige myndigheder, og/eller 
som kan kontaktes af 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder, og som er bemyndiget til at 
modtage forkyndelser

Or. en

Ændringsforslag 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) andre administrative krav og 
kontrolforanstaltninger, uden hvilke de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne ikke kan udføre deres 
tilsynsopgaver effektivt, og hvor opgaven 
ikke kunne løses med mindre restriktive 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og 
afsætter de nødvendige ressourcer til at 
sikre tilsyn og kontrol; medlemsstaterne 
sikrer, at procedurer og formaliteter 
vedrørende udstationering af 
arbejdstagere kan gennemføres af 
virksomhederne på afstand og ad 
elektronisk vej så vidt muligt, og at alle 
administrative krav er offentligt 
tilgængelige for tjenesteyderne og 
ajourføres med jævne mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af dette direktiv 
og direktiv 96/71/EF ikke er 
diskriminerende og afsætter de 
nødvendige ressourcer til dette tilsyn og 
denne kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 638
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og 
afsætter de nødvendige ressourcer til at 
sikre tilsyn og kontrol.

Or. de

Ændringsforslag 639
Traian Ungureanu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige og ikke bliver en 
yderligere byrde for hverken arbejdsgivere 
eller arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 640
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige. Denne bestemmelse 
berører ikke tilsyn og kontrol, hvor der 
ikke foreligger mistanke.

Or. de



AM\925205DA.doc 17/127 PE504.094v02-00

DA

Ændringsforslag 641
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende.

Or. de

Ændringsforslag 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen ikke er 
diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afslutningen af hvert tilsyn 
forelægger den kompetente myndighed et 
dokument, der mindst indeholder 
følgende: navn og adresse på den 
virksomhed, der er ført tilsyn med, 
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oplysninger om den kompetente 
myndighed, de dage, på hvilke tilsynet 
gennemførtes, retsgrundlaget for den 
anvendte kontrolforanstaltning, en 
begrundelse for nødvendighed og 
proportionalitet, på begæring af den 
virksomhed, der er underlagt tilsyn –
oplysninger om, at der er forhold, der er 
omfattet af forretningshemmeligheder, en 
beskrivelse af konstaterede overtrædelser 
af bestemmelserne eller oplysninger om, 
at der ikke er konstateret overtrædelser, 
og andre relevante oplysninger. Den 
virksomhed, der er underlagt tilsyn, har 
ret til at fremsætte bemærkninger med 
hensyn til resultaterne i dokumentet. Den 
virksomhed, der er underlagt tilsyn, 
modtager en kopi af dokumentet.

Or. en

Ændringsforslag 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Foranstaltninger med henblik på at 
kontrollere anvendelsen af direktiv 96/71 
og afsløre misbrug i forbindelse med 
udstationering af arbejdstagere betragtes 
som grundlæggende retsprincipper, jf. 
erklæring nr. 10 om artikel 3, stk. 10, i 
direktiv 96/71, der er indeholdt i 
protokollen fra det møde i Rådet for Den 
Europæiske Union, hvor direktiv 96/71 
blev vedtaget. Nationale bestemmelser om 
at bekæmpe sort arbejde og forebygge 
social dumping kan ikke begrænses med 
den begrundelse, at de eventuelt hæmmer 
den fri udveksling af tjenesteydelser, så 
længe bestemmelserne ikke er 
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protektionistiske eller diskriminerende.

Or. en

Ændringsforslag 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato tages nødvendigheden, 
hensigtsmæssigheden og den 
tilstrækkelige effektivitet af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske, sociale og 
økonomiske udvikling på 
udstationeringsområdet med henblik på at 
foreslå, hvor det er relevant, nødvendige 
ændringer for at sikre, at de kompetente 
myndigheder i værtsmedlemsstaten fører 
effektivt tilsyn med arbejds- og 
ansættelsesvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I den periode, hvor en arbejdstager er 
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udstationeret, påhviler tilsynet med 
arbejdsforholdene de relevante 
myndigheder eller organer i 
værtsmedlemsstaten. De kan på eget 
initiativ gennemføre faktiske kontroller og 
er ikke bundet af resultatet af kontroller, 
som er udført af 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Tilsynsmetoder og -mekanismer, der 
tager sigte på at kontrollere 
bestemmelserne i direktiv 96/71 og afsløre 
overtrædelser af bestemmelserne om 
udstationering eller misbrug til andre 
formål end fri udveksling af 
tjenesteydelser, hører til den centrale del 
af de grundlæggende retsprincipper, der 
er fastsat i erklæring nr. 10 fra Rådet. 
Obligatoriske nationale bestemmelser om 
at bekæmpe sort arbejde og forebygge 
social dumping i forbindelse med 
grænseoverskridende rekruttering af 
arbejdskraft kan ikke begrænses, 
udelukkende fordi disse bestemmelser kan 
hindre den fri udveksling af 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

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

3. Hvis der under tilsyn og på baggrund af 
kriterierne i artikel 3 er behov for 
oplysninger, handler den medlemsstat, 
hvor tjenesteydelsen udføres, og 
etableringsmedlemsstaten i 
overensstemmelse med reglerne om 
administrativt samarbejde, dvs. at de 
kompetente myndigheder samarbejder i 
henhold til de regler og principper, der er 
fastsat i artikel 6 og 7.

3. Hvis der under tilsyn og på baggrund af 
kriterierne i artikel 3 er behov for 
oplysninger, handler den medlemsstat, 
hvor tjenesteydelsen udføres, og 
etableringsmedlemsstaten i 
overensstemmelse med reglerne om 
administrativt samarbejde, dvs. at de 
kompetente myndigheder samarbejder i 
henhold til de regler og principper, der er 
fastsat i artikel 6 og 7 i 
håndhævelsesdirektivet.

Or. en

Ændringsforslag 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I overensstemmelse med reglerne om 
administrativt samarbejde har 
etableringsmedlemsstaten pligt til at 
forelægge de oplysninger, der anmodes 
om. Vedvarende manglende opfyldelse af 
denne forpligtelse vil blive behandlet som 
en overtrædelse i henhold til EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 650
Traian Ungureanu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages 
af arbejdsmarkedets parter, kan disse 
parter på et passende niveau og på de 
betingelser, der er fastsat af 
medlemsstaterne, også overvåge 
anvendelsen af de relevante arbejds- og 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere, forudsat at en tilstrækkelig 
grad af beskyttelse svarende til den, der 
følger af direktiv 96/71/EF og 
nærværende direktiv, er garanteret.

4. I medlemsstater, hvor de nationale 
bestemmelser og national retspraksis 
vedrørende arbejds- og ansættelsesvilkår 
for udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 
3 i direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, fastlægges i bilaterale 
forhandlinger mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager, kan begge 
forhandlingsparter overvåge anvendelsen 
af de relevante arbejds- og 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere i overensstemmelse med de 
gældende nationale retsforskrifter, dog 
kun hvis de kan sikre overholdelsen af de 
rettigheder og forpligtelser, der følger af 
nærværende direktiv og direktiv 96/71/EF. 
I lyset heraf er anvendelsen af 
subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincippet relevant for, at 
der sikres en effektiv gennemførelse af 
direktiverne i medlemsstaternes nationale 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 651
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
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arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at 
en tilstrækkelig grad af beskyttelse 
svarende til den, der følger af direktiv 
96/71/EF og nærværende direktiv, er 
garanteret.

arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at 
en tilstrækkelig grad af beskyttelse 
svarende til den, der følger af direktiv 
96/71/EF og nærværende direktiv, er 
garanteret.

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, overvåge 
anvendelsen af de relevante arbejds- og 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 653
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at 
en tilstrækkelig grad af beskyttelse 
svarende til den, der følger af direktiv 
96/71/EF og nærværende direktiv, er 
garanteret.

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at 
en tilstrækkelig grad af beskyttelse 
svarende til den, der følger af direktiv 
96/71/EF og nærværende direktiv, er 
garanteret.

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere.
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Or. en

Begrundelse

Det er umuligt for arbejdsmarkedets parter at vurdere i detaljer, om deres aktiviteter sikrer 
en "tilstrækkelig grad af beskyttelse", og af hensyn til den juridiske klarhed bør denne 
restriktive bestemmelse derfor udgå. 

Ændringsforslag 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at en 
tilstrækkelig grad af beskyttelse svarende 
til den, der følger af direktiv 96/71/EF og 
nærværende direktiv, er garanteret.

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
håndhævelsesdirektivet, særlig mindsteløn 
og arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at en 
tilstrækkelig grad af beskyttelse svarende 
til den, der følger af direktiv 96/71/EF og 
nærværende direktiv, er garanteret.

Or. en

Ændringsforslag 656
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at en 
tilstrækkelig grad af beskyttelse svarende 
til den, der følger af direktiv 96/71/EF og 
nærværende direktiv, er garanteret.

Or. pl

Ændringsforslag 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstater, hvor arbejdstilsynene 
ikke har nogen kompetence, når det 
gælder kontrol og overvågning af arbejds-
og/eller ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, kan 
undtagelsesvis efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på nationalt plan 
etablere eller opretholde ordninger, der 
garanterer overholdelse af disse arbejds-
og ansættelsesvilkår, forudsat at 
ordningerne giver de berørte personer en 
passende grad af beskyttelse svarende til 
den, der følger af direktiv 96/71/EF og 
nærværende direktiv.

5. I overensstemmelse med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EF og i fuld respekt for de 
forskelligartede arbejdsmarkedsmodeller 
kan medlemsstaterne anvende en bred 
vifte af ordninger i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og praksis for 
at sikre overholdelse af direktiv 96/71/EF 
med henblik på at garantere de berørte 
personer en passende grad af beskyttelse 
som fastlagt i direktiv 96/71/EF og 
nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 658
Traian Ungureanu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5



AM\925205DA.doc 27/127 PE504.094v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstater, hvor arbejdstilsynene 
ikke har nogen kompetence, når det gælder 
kontrol og overvågning af arbejds- og/eller 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere, kan undtagelsesvis efter 
høring af arbejdsmarkedets parter på 
nationalt plan etablere eller opretholde 
ordninger, der garanterer overholdelse af 
disse arbejds- og ansættelsesvilkår, 
forudsat at ordningerne giver de berørte 
personer en passende grad af beskyttelse 
svarende til den, der følger af direktiv 
96/71/EF og nærværende direktiv.

5. Medlemsstater, hvor arbejdstilsynene 
ikke har nogen kompetence, når det gælder 
kontrol og overvågning af arbejds- og/eller 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere, kan undtagelsesvis efter 
forudgående høring af arbejdsmarkedets 
parter på nationalt plan etablere, ændre
eller opretholde nødvendige procedurer og 
mekanismer, der sikrer overholdelse af 
disse arbejds- og ansættelsesvilkår. Disse 
procedurer og mekanismer skal give de 
berørte personer en passende grad af 
beskyttelse svarende til den, der følger af 
direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 659
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De nationale tilsynsmyndigheder 
underretter straks de nationale 
retshåndhævende myndigheder og Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af
Svig (OLAF) om tilfælde af svig, der er 
konstateret under tilsyn gennemført i 
medfør af nærværende direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på håndhævelse af 
forpligtelserne i medfør af artikel 6 i 
direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv 
sikrer medlemsstaterne, at der findes 
effektive ordninger, som udstationerede 
arbejdstagere kan anvende til at indgive 
direkte klager over deres arbejdsgivere, og 
at de har ret til at indlede retslige eller 
administrative procedurer, også i den 
medlemsstat, på hvis område 
arbejdstagerne er eller var udstationeret, 
hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt 
tab eller skade som følge af en manglende 
overholdelse af gældende regler, også 
efter at det forhold, under hvilke den 
manglende overholdelse angiveligt har 
fundet sted, er ophørt.

1. Med henblik på håndhævelse af 
forpligtelserne i medfør af artikel 6 i 
direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv 
sikrer medlemsstaterne, at der findes 
effektive ordninger, som udstationerede 
arbejdstagere kan anvende til at indgive 
direkte klager over deres arbejdsgivere, og 
at de har ret til at indlede retslige eller 
administrative procedurer, enten i 
virksomhedens etableringsmedlemsstat 
eller i værtsmedlemsstaten, også efter at 
det forhold, under hvilke den manglende 
overholdelse angiveligt har fundet sted, er 
ophørt.

Or. en

Ændringsforslag 661
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på håndhævelse af 
forpligtelserne i medfør af artikel 6 i
direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv
sikrer medlemsstaterne, at der findes 
effektive ordninger, som udstationerede 
arbejdstagere kan anvende til at indgive 
direkte klager over deres arbejdsgivere, og 
at de har ret til at indlede retslige eller 
administrative procedurer, også i den 
medlemsstat, på hvis område 
arbejdstagerne er eller var udstationeret, 
hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt 
tab eller skade som følge af en manglende 
overholdelse af gældende regler, også efter 
at det forhold, under hvilke den manglende 

1. Med henblik på håndhævelse af 
forpligtelserne i medfør af nærværende 
direktiv og direktiv 96/71/EF sikrer 
medlemsstaterne, at der findes effektive 
ordninger, som udstationerede 
arbejdstagere kan anvende til at indgive 
direkte klager over deres arbejdsgivere, og 
at de har ret til at indlede retslige eller 
administrative procedurer, også i den 
medlemsstat, på hvis område 
arbejdstagerne er eller var udstationeret, 
hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt 
tab eller skade som følge af en manglende 
overholdelse af gældende regler, også efter 
at det forhold, under hvilke den manglende 
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overholdelse angiveligt har fundet sted, er 
ophørt. 

overholdelse angiveligt har fundet sted, er 
ophørt. 

Or. de

Ændringsforslag 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på håndhævelse af 
forpligtelserne i medfør af artikel 6 i
direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv
sikrer medlemsstaterne, at der findes 
effektive ordninger, som udstationerede 
arbejdstagere kan anvende til at indgive 
direkte klager over deres arbejdsgivere, og 
at de har ret til at indlede retslige eller 
administrative procedurer, også i den 
medlemsstat, på hvis område 
arbejdstagerne er eller var udstationeret, 
hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt 
tab eller skade som følge af en manglende 
overholdelse af gældende regler, også efter 
at det forhold, under hvilke den manglende 
overholdelse angiveligt har fundet sted, er 
ophørt.

1. Med henblik på håndhævelse af 
forpligtelserne i medfør af nærværende 
direktiv og direktiv 96/71/EF sikrer 
medlemsstaterne, at der findes effektive 
ordninger, som udstationerede 
arbejdstagere kan anvende til at indgive 
direkte klager over deres arbejdsgivere, og 
at de har ret til at indlede retslige eller 
administrative procedurer, også i den 
medlemsstat, på hvis område 
arbejdstagerne er eller var udstationeret, 
hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt 
tab eller skade som følge af en manglende 
overholdelse af gældende regler, også efter 
at det forhold, under hvilke den manglende 
overholdelse angiveligt har fundet sted, er 
ophørt.

Or. en

Ændringsforslag 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
fagforeninger og andre tredjeparter, f.eks. 

udgår
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foreninger, organisationer og andre 
juridiske enheder, der i overensstemmelse 
med kriterierne i deres nationale 
lovgivning har en legitim interesse i at 
sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes, er berettigede til - på vegne af 
eller til støtte for den udstationerede 
arbejdstager eller dennes arbejdsgiver og 
med dennes godkendelse - at indtræde 
som part i klagen til retslige eller 
administrative instanser med henblik på 
gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv og direktiv 96/71/EF
overholdes, er berettigede til - på vegne af 
eller til støtte for den udstationerede 
arbejdstager eller dennes arbejdsgiver - at 
indtræde som part i klagen til retslige eller 
administrative instanser med henblik på 
gennemførelse af dette direktiv og direktiv
96/71/EF og/eller håndhævelse af 
forpligtelserne i dette direktiv og direktiv
96/71/EF. Fagforeninger har ret til at 
tage kollektive skridt for at sikre 
overholdelse af kravene i dette direktiv og 
direktiv 96/71/EF og mulighed for at 
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anlægge repræsentative søgsmål på vegne 
af udstationerede arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 665
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv og direktiv 96/71/EF
overholdes, er berettigede til - på vegne af 
eller til støtte for den udstationerede 
arbejdstager eller dennes arbejdsgiver og 
med dennes godkendelse - at indtræde som 
part i klagen til retslige eller administrative 
instanser med henblik på gennemførelse af 
dette direktiv og/eller håndhævelse af 
forpligtelserne i dette direktiv. 
Fagforeninger har ret til at anlægge 
kollektive søgsmål for at håndhæve 
bestemmelserne i dette direktiv og direktiv 
96/71/EF. De kan også indrømmes ret til 
at anlægge repræsentative søgsmål på 
vegne af udstationerede arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 666
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse 
og uden at det berører nationale 
ordninger for forholdet mellem 
arbejdsmarkedets parter og 
arbejdsmarkedets parters selvstændighed -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 667
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes udtrykkelige 
samtykke - at indtræde som part i klagen til 
retslige eller administrative instanser med 
henblik på gennemførelse af dette direktiv 
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håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

og/eller håndhævelse af forpligtelserne i 
dette direktiv.

Or. cs

Ændringsforslag 668
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv og direktiv 96/71 overholdes, 
er berettigede til - på vegne af eller til 
støtte for den udstationerede arbejdstager 
eller dennes arbejdsgiver og med dennes 
godkendelse - at indtræde som part i klagen 
til retslige eller administrative instanser 
med henblik på gennemførelse af dette 
direktiv og/eller håndhævelse af 
forpligtelserne i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 669
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv og direktiv 96/71/EF
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- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

overholdes, er berettigede til - på vegne af 
eller til støtte for den udstationerede 
arbejdstager eller dennes arbejdsgiver - at 
indtræde som part i klagen til retslige eller 
administrative instanser med henblik på 
gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv og direktiv 96/71/EF
overholdes, er berettigede til - på vegne af 
eller til støtte for den udstationerede 
arbejdstager eller dennes arbejdsgiver og 
med dennes godkendelse - at indtræde som 
part i klagen til retslige eller administrative 
instanser med henblik på gennemførelse af 
dette direktiv og/eller håndhævelse af 
forpligtelserne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af dette direktiv og/eller 
håndhævelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger 
og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, 
organisationer og andre juridiske enheder, 
der i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, er berettigede til 
- på vegne af eller til støtte for den 
udstationerede arbejdstager eller dennes 
arbejdsgiver og udelukkende med dennes 
godkendelse - at indtræde som part i klagen 
til retslige eller administrative instanser 
med henblik på gennemførelse af dette 
direktiv og/eller håndhævelse af 
forpligtelserne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten, forudsat at de er mere 
gunstige end bestemmelsen i litra a), og 
nationale bestemmelser, ifølge hvilke 
parterne i de kollektive aftaler håndhæver 
disse aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 673
Thomas Händel
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten, forudsat at de er mere 
gunstige end bestemmelserne i litra a), og 
nationale bestemmelser, ifølge hvilke 
parterne i de kollektive aftaler håndhæver 
disse aftaler.

Or. de

Ændringsforslag 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten og nationale bestemmelser, 
ifølge hvilke parterne i de kollektive 
aftaler håndhæver disse aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten. Dog skal der fastsættes en 
minimumsperiode på mindst seks 
måneder til at anmelde en fordring i 
henhold til nationale procesregler.

Or. en

Ændringsforslag 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Udstationerede arbejdstagere, som 
indleder retslige eller administrative 
skridt, må ikke udsættes for ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side. 
Udstationerede arbejdstagere fra 
tredjelande skal have ret til at opholde sig 
i EU, indtil sagerne er afsluttet.

Or. en

Ændringsforslag 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige ordninger indføres for at sikre, 

Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige ordninger indføres for at sikre, 
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at udstationerede arbejdstagere kan 
modtage

at udstationerede arbejdstagere eller 
organer, som handler på deres vegne, kan 
gøre krav på og modtage skyldige 
betalinger, godtgørelser m.v.

Or. en

Ændringsforslag 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige ordninger indføres for at sikre, 
at udstationerede arbejdstagere kan 
modtage

Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige ordninger indføres for at sikre, 
at udstationerede arbejdstagere eller 
organer, som handler på deres vegne, kan 
gøre krav på og modtage betalinger, 
godtgørelser m.v., der tilkommer den 
pågældende, herunder, men ikke 
begrænset til:

Or. en

Ændringsforslag 679
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige ordninger indføres for at sikre,
at udstationerede arbejdstagere kan 
modtage

Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige ordninger indføres for at sikre, 
at udstationerede arbejdstagere mindst kan 
modtage følgende:

Or. de
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Ændringsforslag 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) løntilgodehavender i henhold til de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 
96/71/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 681
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) løntilgodehavender i henhold til de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF

(a) løntilgodehavender og/eller bidrag til 
fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner i henhold til 
de gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 
96/71/EF

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv fastlægger stærke håndhævelsesmekanismer, der beskytter udstationerede 
arbejdstageres rettigheder og interesser. Det er vigtigt at understrege, at medlemsstaterne i 
henhold til artikel 3 og 11 har pligt til at sikre beskyttelsen af alle aspekter, der vedrører 
udstationerede arbejdstageres løn, skatteforhold og sociale sikring, og at de skal samarbejde 
med de relevante aktører for at sikre, at disse rettigheder overholdes.

Ændringsforslag 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) løntilgodehavender i henhold til de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 
96/71/EF

(a) løntilgodehavender og/eller bidrag til 
fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF

Or. en

Ændringsforslag 683
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) løntilgodehavender i henhold til de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 
96/71/EF

(a) løntilgodehavender og/eller bidrag til 
fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF

Or. en

Ændringsforslag 684
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) løntilgodehavender i henhold til de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF

(a) løntilgodehavender og dermed 
forbundne lønbestanddele og bestanddele 
af den sociale sikring, herunder renter, i 
henhold til de gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 
3 i direktiv 96/71/EF

Or. de
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Ændringsforslag 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) løntilgodehavender i henhold til de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 
96/71/EF

(a) løntilgodehavender og tilknyttede 
ydelser, bidrag til socialsikring osv. 
inklusive renter

Or. en

Ændringsforslag 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store 
omkostninger i forhold til nettovederlaget 
eller til kvaliteten af den bolig, der stilles 
til rådighed af arbejdsgiveren, og hvortil 
der er tilbageholdt eller fradraget et beløb 
i vederlaget.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store 
omkostninger i forhold til nettovederlaget
eller til kvaliteten af den bolig, der stilles 
til rådighed af arbejdsgiveren, og hvortil 
der er tilbageholdt eller fradraget et beløb i 
vederlaget.

(b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store 
omkostninger i forhold til vederlaget eller 
til kvaliteten af den bolig, der stilles til 
rådighed af arbejdsgiveren, og hvortil der 
er tilbageholdt eller fradraget et beløb i 
vederlaget.

Or. en

Ændringsforslag 688
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
skat eller socialsikringsbidrag, der 
uretmæssigt er blevet tilbageholdt i den 
ansattes løn.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv fastlægger stærke håndhævelsesmekanismer, der beskytter udstationerede 
arbejdstageres rettigheder og interesser. Det er vigtigt at understrege, at medlemsstaterne i 
henhold til artikel 3 og 11 har pligt til at sikre beskyttelsen af alle aspekter, der vedrører 
udstationerede arbejdstageres løn, skatteforhold og sociale sikring, og at de skal samarbejde 
med de relevante aktører for at sikre, at disse rettigheder overholdes.

Ændringsforslag 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
skat eller socialsikringsbidrag, der 
uretmæssigt er blevet tilbageholdt i den 
ansattes løn.

Or. en

Ændringsforslag 690
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
skat eller socialsikringsbidrag, der 
uretmæssigt er blevet tilbageholdt i den 
ansattes løn.

Or. en

Ændringsforslag 691
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder også anvendelse i 
tilfælde, hvor de udstationerede 
arbejdstagere er vendt tilbage fra den 
medlemsstat, hvor de var udstationeret.

Dette stykke finder også anvendelse i 
tilfælde, hvor de udstationerede 
arbejdstagere er vendt tilbage fra den 
medlemsstat, hvor de var udstationeret, og 
i tilfælde, hvor arbejdstagere på 
grænseoverskridende plan er beskæftiget 
som proformaselvstændige.

Or. de
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Ændringsforslag 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder også anvendelse i 
tilfælde, hvor de udstationerede 
arbejdstagere er vendt tilbage fra den 
medlemsstat, hvor de var udstationeret.

Dette stykke finder også anvendelse i 
tilfælde, hvor de udstationerede 
arbejdstagere er vendt tilbage fra den 
medlemsstat, hvor de var udstationeret, og 
i tilfælde af proformaselvstændig 
beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 693
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ordningerne i stk. 5 kan omfatte et 
system, der på en ikkediskriminerende 
måde i forhold til beskyttelsen af de 
tilsvarende rettigheder for ansatte hos 
direkte underkontrahenter, som er 
etableret på værtsmedlemsstatens område, 
sikrer, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af de udstationerede 
arbejdstagere og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af de beløb, der er 
omhandlet i stk. 5. 

Or. en
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Ændringsforslag 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Underentreprise - solidarisk hæftelse 

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:
(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.
2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
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efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.
3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.
4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 695
Csaba Őry



AM\925205DA.doc 47/127 PE504.094v02-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Underentreprise - solidarisk hæftelse udgår
1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:
a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.
2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
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forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.
3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.
4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

Or. hu

Ændringsforslag 696
Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
 Underentreprise - solidarisk hæftelse 

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:
r) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
s) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag. 
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.
2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
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kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere. 
3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes
ansvarlig.
4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

Or. fi

Ændringsforslag 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Underentreprise - solidarisk hæftelse 

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:
(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.
2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 



PE504.094v02-00 52/127 AM\925205DA.doc

DA

kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.
3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.
4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Underentreprise - solidarisk hæftelse 

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:
(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.
2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
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kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.
3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.
4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 699
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

udgår

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.

Or. hu

Ændringsforslag 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

udgår

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.

Or. en

Ændringsforslag 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1



AM\925205DA.doc 57/127 PE504.094v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

udgår

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

Or. en

Ændringsforslag 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 

udgår
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medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:
(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

Or. en

Ændringsforslag 703
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 

udgår
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deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:
(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

Or. en

Ændringsforslag 704
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte underkontrahenter, 
som er etableret på deres område, at den 
kontrahent, som arbejdsgiveren 
(tjenesteyder, vikarbureau eller 
arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, kan
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte underkontrahenter, 
som er etableret på deres område, 
fastlægge, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
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arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende
betaling af følgende:

arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende 
betaling af følgende:

Or. en

Begrundelse

Solidarisk hæftelse i underkontrahentkæder anvendes i et mindretal af EU's medlemsstater. 
Det at pålægge medlemsstater uden denne tradition en sådan bestemmelse vil underminere 
veletablerede, effektive ansættelsessystemer. Medlemsstaterne skal sikre fuld beskyttelse af 
alle arbejdstageres rettigheder, men det er op til medlemsstaterne i forbindelse med deres 
gennemførelse af dette direktiv i national ret at finde frem til de mest hensigtsmæssige og 
effektive midler til at gøre dette inden for rammerne af deres nationale sociale og retlige 
forhold.

Ændringsforslag 705
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

1. Hver medlemsstat træffer de 
nødvendige foranstaltninger for på en 
ikkediskriminerende måde at sikre, at en 
kontrahent, der pålægger en anden 
virksomhed at udføre arbejder eller levere 
tjenesteydelser, med hensyn til
forpligtelser indgået af denne virksomhed, 
en underkontrahent eller et bureau 
engageret af virksomheden eller en 
underkontrahent er ansvarlig for krav i 
henhold til ansættelseskontrakten over for 
arbejdstagerne og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner som garant, 
der har givet afkald på forpligtelsen i 
forbindelse med en tidligere klage.

Hvis der på nationalt plan findes 
strengere bestemmelser, har disse 
forrang.
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Or. de

Ændringsforslag 706
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at en 
virksomhed, der direkte pålægger en 
anden virksomhed at levere 
tjenesteydelser på sine vegne, holdes 
ansvarlig for sin direkte underkontrahent 
med hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 

1. Hver medlemsstat træffer på 
ikkediskriminerende måde de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en 
virksomhed, som udpeger en anden 
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udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

virksomhed til at udføre en tjenesteydelse,
sammen med og/eller i stedet for 
arbejdsgiveren, er ansvarlig for den 
pågældende virksomheds eller 
underkontrahents eller det af 
virksomheden udpegede vikarbureaus 
forpligtelser med hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 708
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

1. Hver medlemsstat træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
en virksomhed, som udpeger en anden 
virksomhed til at udføre en tjenesteydelse, 
sammen med og/eller i stedet for 
arbejdsgiveren hæfter for virksomhedens 
eller underkontrahentens eller det af 
virksomheden udpegede vikarbureaus 
forpligtelser. Dette udelukker på ingen 
måde anvendelse af allerede eksisterende 
strengere regler på nationalt plan eller 
indførelse af sådanne regler.
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Or. en

Ændringsforslag 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at en 
virksomhed, der direkte pålægger en 
anden virksomhed at levere 
tjenesteydelser på sine vegne, holdes 
ansvarlig for sin direkte underkontrahent 
med hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag 710
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den direkte 
arbejdsgiver er ansvarlig for at betale 
løntilgodehavender, jf. artikel 11, stk. 5, 
litra a), godtgørelse for uforholdsmæssigt 
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udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

store omkostninger, jf. artikel 11, stk. 5, 
litra b), efterbetalinger eller 
tilbagebetaling af skat eller 
socialsikringsbidrag. Dette sikres også, 
efter at arbejdstageren er vendt tilbage til 
sit hjemland eller en anden medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan anvende strengere 
regler på nationalt plan eller indføre 
sådanne regler.

Or. en

Ændringsforslag 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at den direkte 
arbejdsgiver er ansvarlig for at betale 
løntilgodehavender, jf. artikel 11, stk. 5, 
litra a), godtgørelse for uforholdsmæssigt 
store omkostninger, jf. artikel 11, stk. 5, 
litra b), efterbetalinger eller 
tilbagebetaling af skat eller 
socialsikringsbidrag. Dette sikres også, 
efter at arbejdstageren er vendt tilbage til 
sit hjemland eller en anden medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan anvende strengere 
regler på nationalt plan eller indføre 
sådanne regler.
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Or. en

Ændringsforslag 712
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte underkontrahenter, 
som er etableret på deres område, at den 
kontrahent, som arbejdsgiveren 
(tjenesteyder, vikarbureau eller 
arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde beskyttelsen 
af de tilsvarende rettigheder for ansatte hos 
direkte underkontrahenter, som er etableret 
på deres område; disse specifikke regler 
finder anvendelse på manglende betaling 
af følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 713
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
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udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte underkontrahenter, 
som er etableret på deres område, at den 
kontrahent, som arbejdsgiveren 
(tjenesteyder, vikarbureau eller 
arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende 
betaling af følgende:

udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos underkontrahenter, som er 
etableret på deres område, at den 
kontrahent, som arbejdsgiveren 
(tjenesteyder, vikarbureau eller 
arbejdsformidlingskontor) er direkte eller 
indirekte underkontrahent til, sammen med 
eller i stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende 
betaling af følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte underkontrahenter, 
som er etableret på deres område, at den 
kontrahent, som arbejdsgiveren 
(tjenesteyder, vikarbureau eller 
arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende 
betaling af følgende:

1. Medlemsstaterne kan for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte underkontrahenter, 
som er etableret på deres område, sikre, at 
den kontrahent, som arbejdsgiveren 
(tjenesteyder, vikarbureau eller 
arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende 
betaling af følgende:
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Or. fr

Ændringsforslag 715
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF

udgår

Or. de

Ændringsforslag 716
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF

udgår

Or. de

Ændringsforslag 717
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 720
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 721
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, for så 
vidt som de er omfattet af artikel 3, stk. 1, i 
direktiv 96/71/EF

a) nettoløntilgodehavender, som er 
forfaldne til betaling, og/eller bidrag til 
fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF

Or. en

Ændringsforslag 722
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF

(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
løn og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de er 
omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF

Or. en

Ændringsforslag 723
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) tilgodehavender for udgifter til rejse, 
kost og logi, som tilbageholdes 
uretmæssigt af arbejdsgiveren

Or. en

Ændringsforslag 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) tilgodehavender for udgifter til rejse, 
kost og logi, som tilbageholdes 
uretmæssigt af arbejdsgiveren

Or. en

Ændringsforslag 725
Phil Bennion
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) godtgørelse for uforholdsmæssigt 
store omkostninger i forhold til 
nettovederlaget eller til kvaliteten af den 
bolig, der stilles til rådighed af 
arbejdsgiveren, og hvor der er 
tilbageholdt eller fradraget et beløb i 
vederlaget; og

Or. en

Ændringsforslag 726
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 727
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 728
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 730
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 731
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
skat eller socialsikringsbidrag, der 
uretmæssigt er blevet tilbageholdt i 
arbejdstagerens løn.

Or. en

Ændringsforslag 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette udelukker på ingen måde 
anvendelse eller indførelse af allerede 
eksisterende strengere regler på nationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 733
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 

udgår
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og dennes underkontrahent.

Or. de

Ændringsforslag 734
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 735
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten
og dennes underkontrahent.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 739
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det 
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 740
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 

udgår
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udstationering af arbejdstagere.

Or. hu

Ændringsforslag 741
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 742
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 

udgår
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nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 743
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 

udgår
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udstationering af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 

udgår
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lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 747
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 748
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 749
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres 
overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 

udgår
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lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 750
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres overordnede 
arbejdsvilkår, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF, herunder lønsedler og udbetaling 
af løn, overholdelse af forpligtelserne 
vedrørende social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal 
anvendes på en gennemsigtig, 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde. De kan indebære 
forebyggende foranstaltninger truffet af 
kontrahenten vedrørende forelæggelse af 
beviser fra underkontrahenten for de 
udstationerede arbejdstageres overordnede 
arbejdsvilkår, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF, herunder lønsedler og udbetaling 
af løn, overholdelse af forpligtelserne 
vedrørende social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de gældende regler eller 
underkontrahentens og kontrahentens 
indberetning til myndighederne, således at 
myndighederne kan gennemføre deres 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

De forebyggende foranstaltninger kunne erstattes af et system, der giver myndighederne fuld 
og øjeblikkelig adgang til alle informationer fra underkontrahenten om overholdelse af 
forpligtelserne vedrørende social sikring og skat, osv. i etableringsmedlemsstaterne samt 
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overholdelse af regler om udstationering af arbejdstagere.

Ændringsforslag 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 1 og 2 i denne artikel finder 
ligeledes anvendelse på slutbrugeren, 
medmindre der er tale om en 
privatperson, i forhold til deres 
kontrahent.

Or. fr

Ændringsforslag 752
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

udgår
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Or. hu

Ændringsforslag 753
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 754
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 

udgår
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anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 

udgår
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overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 758
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 760
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 

3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF.
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henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

Or. de

Ændringsforslag 761
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

udgår

Or. hu

Ændringsforslag 762
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 763
Mitro Repo
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 766
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato foretager Kommissionen i samråd 
med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets 
parter på EU-plan en vurdering af 
anvendelsen af denne artikel med henblik 

4. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato foretager Rådet og Europa-
Parlamentet i samarbejde med 
Kommissionen og efter høring af
arbejdsmarkedets parter en vurdering af 
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på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

anvendelsen af denne artikel med henblik 
på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 768
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De øvrige punkter i artikel 12 finder 
ikke anvendelse på medlemsstater, som 
allerede har indført en arbejdsretlig 
solidarisk hæftelse for 
hovedentreprenører i deres lovgivning, og 
som kan påvise, at der eksisterer 
procedurer for 
overensstemmelsesgodkendelser for 
virksomheder, og som har vedtaget en 
juridisk bindende minimumsværdi for
pligten til solidarisk hæftelse for 
hovedentreprenører for alle 
socialsikringssektorer.

Or. de

Ændringsforslag 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Eksisterende systemer til overholdelse 
i forsyningskæden, som allerede findes i 
medlemsstaterne, og som giver bedre 
vilkår og beskyttelse af arbejdstagerne, 
må på ingen måde begrænses af 
bestemmelserne i dette direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Underkontrahering og hæfte
1. Hver medlemsstat træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at en virksomhed, som udpeger en 
underkontrahent til at udføre en 
tjenesteydelse, sammen med og/eller i 
stedet for denne underkontrahent hæfter 
for denne underkontrahents og den af 
underkontrahenten udpegede 
mellemhandlers forpligtelser.
2. Dette udelukker på ingen måde 
anvendelse af allerede eksisterende
strengere regler på nationalt plan eller 
indførelsen af disse.
3. Medlemsstaterne kan begrænse 
vertikale underleverancer til tre niveauer 
forudsat, at der ikke er tale om 
diskriminerende begrænsning.

Or. en

Ændringsforslag 771
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
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Underkontrahering og hæfte
1. Hver medlemsstat træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at en virksomhed, som udpeger en 
underkontrahent til at udføre en 
tjenesteydelse, sammen med og/eller i 
stedet for denne underkontrahent hæfter 
for denne underkontrahents og den af 
underkontrahenten udpegede 
mellemhandlers forpligtelser.
2. Dette udelukker på ingen måde 
anvendelse af allerede eksisterende 
strengere regler på nationalt plan eller 
indførelsen af disse.
3. Medlemsstaterne kan begrænse 
vertikale underleverancer til tre niveauer 
forudsat, at der ikke er tale om en 
diskriminerende begrænsning.

Or. en

Ændringsforslag 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at de midler, der er indført eller 
kan indføres i EU-lovgivningen, derved 
tilsidesættes, finder principperne om 
gensidig bistand og anerkendelse samt de 
foranstaltninger og procedurer, der er 
fastsat i denne artikel, anvendelse ved 
fuldbyrdelse på tværs af grænserne af 
administrative sanktioner og bøder for 
manglende overholdelse af de gældende 
regler i en medlemsstat, som er pålagt en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat.

1. Uden at de midler, der er indført eller 
kan indføres i EU-lovgivningen, derved 
tilsidesættes, finder principperne om 
gensidig bistand og anerkendelse samt de 
foranstaltninger og procedurer, der er 
fastsat i denne artikel, anvendelse ved 
fuldbyrdelse på tværs af grænserne af 
administrative sanktioner og bøder, der 
vedrører udstationering af arbejdstagere i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
direktiv 96/71/EF, for manglende 
overholdelse af de gældende regler i en 
medlemsstat, som er pålagt en tjenesteyder, 
der er etableret i en anden medlemsstat.
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Or. en

Ændringsforslag 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
eller en sanktion, for så vidt de relevante 
love, bestemmelser og den administrative 
praksis, der gælder i den bistandssøgte 
myndigheds medlemsstat, tillader det for 
lignende fordringer eller afgørelser.

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller et i 
forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlet 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller meddele en afgørelse 
vedrørende en bøde eller en sanktion eller 
et i forordning (EF) nr. 987/2009 
omhandlet socialsikringsbidrag med 
tilbagevirkende kraft.

Or. en

Ændringsforslag 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
eller en sanktion, for så vidt de relevante 
love, bestemmelser og den administrative 

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde, sanktion eller
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller meddele en afgørelse 
vedrørende en bøde, en sanktion eller 
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praksis, der gælder i den bistandssøgte 
myndigheds medlemsstat, tillader det for 
lignende fordringer eller afgørelser.

socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 775
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
eller en sanktion, for så vidt de relevante 
love, bestemmelser og den administrative 
praksis, der gælder i den bistandssøgte 
myndigheds medlemsstat, tillader det for 
lignende fordringer eller afgørelser.

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller meddele en tilsvarende 
afgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 776
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
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eller en sanktion, for så vidt de relevante 
love, bestemmelser og den administrative 
praksis, der gælder i den bistandssøgte 
myndigheds medlemsstat, tillader det for 
lignende fordringer eller afgørelser.

eller en sanktion. 

Or. de

Ændringsforslag 777
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
eller en sanktion, for så vidt de relevante 
love, bestemmelser og den administrative 
praksis, der gælder i den bistandssøgte 
myndigheds medlemsstat, tillader det for 
lignende fordringer eller afgørelser.

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele den en afgørelse vedrørende en 
bøde eller en sanktion.

Or. en

Ændringsforslag 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
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inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
eller en sanktion, for så vidt de relevante 
love, bestemmelser og den administrative 
praksis, der gælder i den bistandssøgte 
myndigheds medlemsstat, tillader det for 
lignende fordringer eller afgørelser.

inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
eller en sanktion.

Or. fr

Ændringsforslag 779
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
eller en sanktion, for så vidt de relevante 
love, bestemmelser og den administrative 
praksis, der gælder i den bistandssøgte 
myndigheds medlemsstat, tillader det for 
lignende fordringer eller afgørelser.

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
socialforsikringsbidrag med 
tilbagevirkende kraft eller meddele en 
afgørelse vedrørende en bøde eller en 
sanktion, for så vidt de relevante love, 
bestemmelser og den administrative 
praksis, der gælder i den bistandssøgte 
myndigheds medlemsstat, tillader det for 
lignende fordringer eller afgørelser.

Or. de

Ændringsforslag 780
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Princippet om gensidig bistand finder ikke 
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anvendelse i tilfælde af strafbare 
handlinger eller administrative forseelser, 
som er strafbare i en medlemsstat i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
der er fastlagt i direktivet om 
udstationering af arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i den 
bistandssøgende medlemsstat sikrer, at 
anmodningen om inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse vedrørende en bøde eller en 
sanktion finder sted i overensstemmelse 
med de gældende regler i den pågældende 
medlemsstat, mens den kompetente 
bistandssøgte myndighed påser, at 
inddrivelse eller meddelelse i den 
bistandssøgte medlemsstat foretages i 
overensstemmelse med gældende 
nationale love, bestemmelser og 
administrative praksisser i sidstnævnte.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i den udgår
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bistandssøgende medlemsstat sikrer, at 
anmodningen om inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse vedrørende en bøde eller en 
sanktion finder sted i overensstemmelse 
med de gældende regler i den pågældende 
medlemsstat, mens den kompetente 
bistandssøgte myndighed påser, at 
inddrivelse eller meddelelse i den 
bistandssøgte medlemsstat foretages i 
overensstemmelse med gældende 
nationale love, bestemmelser og 
administrative praksisser i sidstnævnte.

Or. en

Ændringsforslag 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bistandssøgende myndighed må ikke 
fremsætte en anmodning om inddrivelse 
af en bøde eller sanktion eller meddelelse 
af en afgørelse om en bøde eller en 
sanktion, hvis og så længe den 
pågældende bøde eller sanktion og den 
underliggende fordring og/eller den akt, 
der hjemler ret til fuldbyrdelse i den 
bistandssøgende medlemsstat, anfægtes i 
denne medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bistandssøgende myndighed må ikke
fremsætte en anmodning om inddrivelse af 
en bøde eller sanktion eller meddelelse af 
en afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
hvis og så længe den pågældende bøde 
eller sanktion og den underliggende 
fordring og/eller den akt, der hjemler ret til 
fuldbyrdelse i den bistandssøgende 
medlemsstat, anfægtes i denne 
medlemsstat.

Den bistandssøgende myndighed skal 
begrunde fremsættelsen af en anmodning 
om inddrivelse af en bøde eller sanktion 
eller socialsikringsbidrag med 
tilbagevirkende kraft eller meddelelse af 
en afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
hvis og så længe den pågældende bøde 
eller sanktion og den underliggende 
fordring og/eller den akt, der hjemler ret til 
fuldbyrdelse i den bistandssøgende 
medlemsstat, anfægtes i denne 
medlemsstat, med mindre fuldbyrdelse er 
mulig i den bistandssøgte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 785
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bistandssøgende myndighed må ikke 
fremsætte en anmodning om inddrivelse af 
en bøde eller sanktion eller meddelelse af 
en afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
hvis og så længe den pågældende bøde 
eller sanktion og den underliggende 
fordring og/eller den akt, der hjemler ret til 
fuldbyrdelse i den bistandssøgende 
medlemsstat, anfægtes i denne 
medlemsstat.

Den bistandssøgende myndighed må ikke 
fremsætte en anmodning om inddrivelse af 
en bøde eller sanktion eller meddelelse af 
en afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
hvis og så længe den pågældende bøde 
eller sanktion og den underliggende 
fordring og/eller den akt, der hjemler ret til 
fuldbyrdelse i den bistandssøgende 
medlemsstat, anfægtes i denne 
medlemsstat. Dette finder ikke anvendelse, 
hvor håndhævelsen ikke desto mindre er 
mulig i overensstemmelse med loven i 
værtsmedlemsstaten.

Or. de
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Ændringsforslag 786
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det under proceduren bliver klart, at 
tjenesteudbyderen rent faktisk ikke er 
etableret i etableringsmedlemsstaten, eller 
at adresse eller øvrige oplysninger om 
virksomheden er ukorrekte, skal de 
ansvarlige myndigheder ikke afslutte 
proceduren af formale grunde men 
undersøge sagen og forsøge at finde frem 
til den fysiske eller juridiske person, som 
var ansvarlig for udstationeringen.

Or. de

Ændringsforslag 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bistandssøgende myndighed kan dog 
anmode om foreløbig indefrysning eller 
konfiskation af aktiver for at mindske 
risikoen for manglende inddrivelse, før 
afgørelsen er endelig, i henhold til 
direktiv (…) om indefrysning og 
konfiskation af udbytte fra strafbart 
forhold i Den Europæiske Union. 
Værtsmedlemsstaten kan desuden tillade,
at de pågældende arbejdstagere 
automatisk omfattes af 
værtsmedlemsstatens sociale 
sikringsordning.

Or. en
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Ændringsforslag 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det viser sig, at tjenesteudbyderen 
rent faktisk ikke er etableret i den angivne 
etableringsmedlemsstat, eller at adresse 
eller øvrige oplysninger om virksomheden 
er ukorrekte, skal de ansvarlige 
myndigheder ikke afslutte proceduren af 
formale grunde men yderligere undersøge 
sagen for at fastslå den fysiske eller 
juridiske persons identitet, som var 
ansvarlig for udstationeringen.

Or. en

Ændringsforslag 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På den bistandssøgende myndigheds 
anmodning om inddrivelse af en bøde eller 
en sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
formidler den bistandssøgte myndighed 
oplysninger og gensidig bistand, som kan 
være nyttige for den bistandssøgende 
myndighed ved inddrivelse af en bøde 
og/eller sanktion samt, så vidt muligt, for 
den underliggende fordring.

På den bistandssøgende myndigheds 
anmodning om inddrivelse af en bøde eller 
en sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
formidler den bistandssøgte myndighed 
straks oplysninger og gensidig bistand, 
som den bistandssøgende myndighed 
anmoder om ved inddrivelse af en bøde 
og/eller sanktion samt for den 
underliggende fordring.

Or. en
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Ændringsforslag 790
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På den bistandssøgende myndigheds 
anmodning om inddrivelse af en bøde eller 
en sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
formidler den bistandssøgte myndighed 
oplysninger og gensidig bistand, som kan 
være nyttige for den bistandssøgende 
myndighed ved inddrivelse af en bøde 
og/eller sanktion samt, så vidt muligt, for 
den underliggende fordring.

1. På den bistandssøgende myndigheds 
anmodning om inddrivelse af en bøde eller 
en sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
formidler den bistandssøgte myndighed 
omgående oplysninger og gensidig bistand, 
som kan være nyttige for den 
bistandssøgende myndighed ved 
inddrivelse af en bøde og/eller sanktion 
samt, så vidt muligt, for den underliggende 
fordring.

Or. de

Ændringsforslag 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse om en bøde eller en sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat behandles 
en bøde eller sanktion, for hvilken der er 
fremsat anmodning om inddrivelse eller 
meddelelse, som en bøde eller sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat.

2. Med henblik på inddrivelse af en bøde,
sanktion eller betaling af 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller meddelelse af en afgørelse om 
en bøde, sanktion eller betaling af 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft i den bistandssøgte medlemsstat 
behandles en bøde, sanktion eller betaling 
af socialsikringsbidrag med 
tilbagevirkende kraft, for hvilken der er 
fremsat anmodning om inddrivelse eller 
meddelelse, som en bøde eller sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 792
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse om en bøde eller en sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat behandles 
en bøde eller sanktion, for hvilken der er 
fremsat anmodning om inddrivelse eller 
meddelelse, som en bøde eller sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat.

2. Med henblik på inddrivelse af en bøde,
sanktion eller betaling af 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller meddelelse af en afgørelse om 
en bøde, sanktion eller betaling af 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft i den bistandssøgte medlemsstat 
behandles en bøde, sanktion eller betaling 
af socialsikringsbidrag med 
tilbagevirkende kraft, for hvilken der er 
fremsat anmodning om inddrivelse eller 
meddelelse, som en bøde eller sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse om en bøde eller en sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat behandles 
en bøde eller sanktion, for hvilken der er 
fremsat anmodning om inddrivelse eller 
meddelelse, som en bøde eller sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat.

2. Med henblik på inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller betaling af 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller meddelelse af en afgørelse om 
en bøde eller en sanktion i den 
bistandssøgte medlemsstat behandles en 
bøde eller sanktion, for hvilken der er 
fremsat anmodning om inddrivelse eller 
meddelelse, som en bøde eller sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den bistandssøgte myndighed giver 
straks den bistandssøgende myndighed 
underretning om, hvorvidt anmodningen 
om meddelelse eller inddrivelse er blevet 
efterkommet, og især om, på hvilken dato 
akten eller afgørelsen er blevet fremsendt 
til eller meddelt adressaten.

3. Den bistandssøgte myndighed giver 
straks den bistandssøgende myndighed 
underretning om, hvorvidt anmodningen 
om information, meddelelse eller 
inddrivelse er blevet efterkommet, og især 
om, på hvilken dato akten eller afgørelsen 
er blevet fremsendt til eller meddelt 
adressaten.

Dette gælder også, hvis der er væsentlige 
hindringer for, at anmodningen 
behandles effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 795
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den bistandssøgte myndighed giver 
straks den bistandssøgende myndighed 
underretning om, hvorvidt anmodningen 
om meddelelse eller inddrivelse er blevet 
efterkommet, og især om, på hvilken dato 
akten eller afgørelsen er blevet fremsendt 
til eller meddelt adressaten.

3. Den bistandssøgte myndighed giver 
straks den bistandssøgende myndighed 
underretning om, hvorvidt anmodningen 
om information, meddelelse eller 
inddrivelse er blevet efterkommet, og især 
om, på hvilken dato akten eller afgørelsen 
er blevet fremsendt til eller meddelt 
adressaten.

Dette gælder også, hvis der er væsentlige 
hindringer for, at anmodningen 
behandles effektivt.
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Or. de

Ændringsforslag 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den bistandssøgte myndighed giver 
straks den bistandssøgende myndighed 
underretning om, hvorvidt anmodningen 
om meddelelse eller inddrivelse er blevet 
efterkommet, og især om, på hvilken dato 
akten eller afgørelsen er blevet fremsendt 
til eller meddelt adressaten.

3. Den bistandssøgte myndighed giver 
straks den bistandssøgende myndighed 
underretning om, hvorvidt anmodningen 
om information, meddelelse eller 
inddrivelse er blevet efterkommet, og især 
om, på hvilken dato akten eller afgørelsen 
er blevet fremsendt til eller meddelt 
adressaten.

Or. en

Ændringsforslag 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette gælder også, hvis der er væsentlige 
hindringer for, at anmodningen 
behandles effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne om inddrivelse af bøder 
eller sanktioner finder også anvendelse på 
bøder, der er pålagt som en del af 
arbejdsretters eksigible obligatoriske 
afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 799
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bestemmelserne om inddrivelse af 
bøder eller sanktioner finder også 
anvendelse på bøder, der er pålagt som en 
del af arbejdsretters eksigible 
obligatoriske afgørelser.

Or. en

Begrundelse

Domstole i enten værtsmedlemsstaten eller etableringsmedlemsstaten skal kunne retsforfølge 
og udstede bøder til virksomheder, der ikke overholder de nationale love og EU-lovgivningen, 
og skal kunne tildele arbejdstagere, som er ofre for sådanne manglende overholdelser, 
passende skadeserstatning og andre betalinger.

Ændringsforslag 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Artikel 13 og 14 finder også 
anvendelse på afgørelser, der træffes på 
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møder, som udgør en del af 
arbejdsmarkedsprocedurer, herunder 
mæglingsmøder mellem arbejdsmarkedets 
parter.

Or. en

Ændringsforslag 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis bøden, sanktionen og/eller den 
underliggende fordring anfægtes under 
inddrivelses- eller meddelelsesproceduren 
af den pågældende tjenesteyder eller en 
interesseret part, suspenderes den 
grænseoverskridende 
fuldbyrdelsesprocedure for bøden eller 
sanktionen, indtil der foreligger en 
afgørelse fra den kompetente nationale 
myndighed om spørgsmålet.

1. Hvis bøden, sanktionen og/eller den 
underliggende fordring anfægtes under 
inddrivelses- eller meddelelsesproceduren 
af den pågældende tjenesteyder eller en 
interesseret part, suspenderes den 
grænseoverskridende 
fuldbyrdelsesprocedure for bøden eller 
sanktionen, indtil der foreligger en
afgørelse fra den kompetente nationale 
myndighed om spørgsmålet. Den 
bistandssøgende myndighed underretter 
straks den bistandssøgte myndighed om 
anfægtelsen. Den bistandssøgende 
myndighed kan dog anmode om foreløbig 
indefrysning eller konfiskation af aktiver 
for at mindske risikoen for manglende 
inddrivelse, før afgørelsen er endelig, i 
henhold til direktiv (…) om indefrysning 
og konfiskation af udbytte fra strafbart 
forhold i Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis bøden, sanktionen og/eller den 
underliggende fordring anfægtes under 
inddrivelses- eller meddelelsesproceduren 
af den pågældende tjenesteyder eller en 
interesseret part, suspenderes den 
grænseoverskridende 
fuldbyrdelsesprocedure for bøden eller 
sanktionen, indtil der foreligger en 
afgørelse fra den kompetente nationale 
myndighed om spørgsmålet.

1. Hvis bøden, sanktionen og/eller den 
underliggende fordring anfægtes under 
inddrivelses- eller meddelelsesproceduren i 
den bistandssøgende medlemsstat af den 
pågældende tjenesteyder i 
overensstemmelse med de forskrifter, der 
finder anvendelse for anfægtelser, 
suspenderes den grænseoverskridende 
fuldbyrdelsesprocedure for bøden eller 
sanktionen, indtil der foreligger en 
afgørelse fra den kompetente nationale 
myndighed om spørgsmålet.

Or. en

Ændringsforslag 803
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis bøden, sanktionen og/eller den 
underliggende fordring anfægtes under 
inddrivelses- eller meddelelsesproceduren 
af den pågældende tjenesteyder eller en 
interesseret part, suspenderes den 
grænseoverskridende 
fuldbyrdelsesprocedure for bøden eller 
sanktionen, indtil der foreligger en 
afgørelse fra den kompetente nationale 
myndighed om spørgsmålet.

1. Hvis bøden, sanktionen og/eller den 
underliggende fordring anfægtes under 
inddrivelses- eller meddelelsesproceduren 
af den pågældende tjenesteyder eller en 
interesseret part, suspenderes den 
grænseoverskridende 
fuldbyrdelsesprocedure for bøden eller 
sanktionen, indtil der foreligger en 
afgørelse fra den kompetente nationale 
myndighed i den bistandssøgende 
medlemsstat om spørgsmålet.

Or. de

Ændringsforslag 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel -17 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -17
1. Dette direktiv og direktiv 96/71/EF er 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan 
anvende eller indføre love, bestemmelser 
eller administrativ praksis, som er 
gunstigere for arbejdstagerne, eller kan 
tilskynde arbejdsmarkedets parter til eller 
give dem mulighed for at indgå kollektive 
overenskomster, som er gunstigere for 
arbejdstagerne.
2. Gennemførelsen af direktivet må under 
ingen omstændigheder anvendes som 
tilstrækkelig begrundelse for at sænke det 
generelle niveau for beskyttelse af 
arbejdstagerne på de områder, der er 
omfattet af dette direktiv og direktiv 
96/71/EF. Dette er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne og/eller 
arbejdsmarkedets parter på baggrund af 
ændrede forhold kan vedtage love, 
bestemmelser eller overenskomstmæssige 
ordninger, som afviger fra de 
bestemmelser, der er gældende på 
tidspunktet for vedtagelsen af dette 
direktiv, forudsat at minimumskravene i 
dette direktiv overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 805
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 17 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De arbejdsvilkår, der finder anvendelse 
for udstationerede arbejdstagere, er 
fastlagt i artikel 3, stk. 2, i direktivet om 
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udstationering af arbejdstagere. Dette 
direktiv og direktiv 96/71/EF er ikke til 
hinder for medlemsstaternes ret til at 
etablere, anvende eller iværksætte mere 
favorable lønninger og arbejdsvilkår for 
arbejdstagere end dem, der er fastlagt i 
artikel 3, stk. 7, 8 og 10, i direktiv 
96/71/EF, i form af love og administrative 
bestemmelser eller at fremme eller tillade 
indgåelsen af kollektive aftaler eller 
overenskomster mellem arbejdsmarkedets 
parter, som er gunstigere for 
arbejdstagerne. 

Or. de

Ændringsforslag 806
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 17 a – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at nå offentlige mål og udføre 
offentlige opgaver i overensstemmelse 
med princippet om hhv. ligebehandling og 
ikke-forskelsbehandling, kan 
medlemsstaterne ved at vedtage eller 
anvende love, forordninger og/eller 
administrativ praksis, især inden for 
offentlige indkøb på nationalt, regionalt 
og lokalt plan, fremme ligeløn og lige 
arbejdsvilkår på sammenlignelige 
arbejdspladser, hvis dette er gunstigere 
for arbejdstagerne. Dette gælder også for 
udstationerede arbejdstagere. Dette 
gælder, uden at anvendelsen af dette
direktiv og direktiv 96/71/EFpåvirkes. 
Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
kollektive overenskomster, der går ud over 
minimumsarbejdsvilkår som fastlagt i 
love, forordninger eller administrativ 
praksis, finder anvendelse for 
transnationale virksomheder, der er 
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etableret i andre medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 807
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 17 a – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan etablere 
arbejdsvilkår, som er fastlagt for 
tilsvarende virksomheder, erhverv eller 
sektorer i en region, som gunstigere 
arbejdsvilkår i henhold til artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF.

Or. de

Ændringsforslag 808
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 17 a – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstater, som ikke har et system 
med generel bindende virkning, kan som 
gunstigere arbejdsvilkår etablere 
kollektive aftaler, der gælder for 
tilsvarende virksomheder i en region 
inden for de relevante sektorer. I den 
forbindelse tages der hensyn til 
tilsvarende praksis. 

Or. de

Ændringsforslag 809
Thomas Händel
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Forslag til direktiv
Artikel 17 a – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Dette direktiv og direktiv 96/71/EF 
afholder ikke medlemsstaterne fra at 
vedtage ILO-konvention nr. 94.

Or. de

Ændringsforslag 810
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 17 a – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Disse direktiver forhindrer hverken 
indførelsen eller anvendelsen af 
indekseringsmekanismer for lønninger 
eller minimumslønninger eller 
anvendelsen af begge for udstationerede 
arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 811
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 17 a – stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Gennemførelsen af dette direktiv bør 
ikke tjene som en begrundelse for at 
mindske det generelle beskyttelsesniveau 
for arbejdstagere, som henhører under 
dette direktiv og direktiv 96/71/EF.

Or. de
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Ændringsforslag 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det administrative samarbejde og den 
gensidige bistand mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 
og 15, skal foregå gennem det 
informationssystem for det indre marked 
(IMI), der oprettes ved [henvisning til IMI-
forordningen].

1. Det administrative samarbejde og den 
gensidige bistand mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 
og 15, skal foregå gennem det 
informationssystem for det indre marked 
(IMI), der oprettes ved [henvisning til IMI-
forordningen] eller ved andre etablerede 
samarbejdsmetoder, som vedtages af 
medlemsstaten i hvert enkelt tilfælde, eller 
gennem bilaterale aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det administrative samarbejde og den 
gensidige bistand mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 
og 15, skal foregå gennem det 
informationssystem for det indre marked 
(IMI), der oprettes ved [henvisning til IMI-
forordningen].

1. Det administrative samarbejde og den 
gensidige bistand mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 
og 15, skal i videst mulig omfang foregå 
gennem det informationssystem for det 
indre marked (IMI), der oprettes ved 
[henvisning til IMI-forordningen] og 
ledsages af andre etablerede 
samarbejdsinstrumenter, såsom bilaterale 
aftaler.

Or. en
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Ændringsforslag 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den gensidige bistand mellem de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne som fastsat i den 
relevante artikel i dette direktiv og direktiv 
96/71/EF, skal gennemføres via de 
eksisterende instrumenter, og hvor det er 
muligt suppleres af det 
informationssystem for det indre marked 
(IMI), der oprettes ved [henvisning til 
IMI-forordningen].

Or. en

Ændringsforslag 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale ordninger for administrativt 
samarbejde mellem deres kompetente 
myndigheder, for så vidt angår 
anvendelse og overvågning af de arbejds-
og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede 
arbejdstagere, jf. artikel 3 i direktiv 
96/71/EF, hvis ordningerne ikke forringer 
de berørte arbejdstageres og 
virksomheders rettigheder og 
forpligtelser.

2. I overensstemmelse med principperne i 
artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF kan 
medlemsstaterne anvende bilaterale 
ordninger vedrørende administrativt 
samarbejde og gensidig bistand mellem 
deres kompetente myndigheder, for så vidt 
angår håndhævelsen af direktiv 96/71/EF 
og dette direktiv.

Or. en



PE504.094v02-00 118/127 AM\925205DA.doc

DA

Ændringsforslag 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale ordninger for administrativt 
samarbejde mellem deres kompetente 
myndigheder, for så vidt angår anvendelse 
og overvågning af de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke 
forringer de berørte arbejdstageres og 
virksomheders rettigheder og 
forpligtelser.

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale ordninger for administrativt 
samarbejde mellem deres kompetente 
myndigheder, for så vidt angår anvendelse 
og overvågning af de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 817
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale ordninger for administrativt 
samarbejde mellem deres kompetente 
myndigheder, for så vidt angår anvendelse 
og overvågning af de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke 
forringer de berørte arbejdstageres og 
virksomheders rettigheder og forpligtelser.

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende og 
vedtage nye bilaterale ordninger for 
administrativt samarbejde mellem deres 
kompetente myndigheder, for så vidt angår 
anvendelse og overvågning af de arbejds-
og ansættelsesvilkår, der finder anvendelse 
på udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 
3 i direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne 
ikke forringer de berørte arbejdstageres og 
virksomheders rettigheder og forpligtelser.

Or. de
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Ændringsforslag 818
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale ordninger for administrativt 
samarbejde mellem deres kompetente 
myndigheder, for så vidt angår anvendelse 
og overvågning af de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke 
forringer de berørte arbejdstageres og 
virksomheders rettigheder og forpligtelser.

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale aftaler for administrativt 
samarbejde mellem deres kompetente 
myndigheder, for så vidt angår anvendelse 
og overvågning af de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke 
forringer de berørte arbejdstageres og 
virksomheders rettigheder og forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale ordninger for administrativt 
samarbejde mellem deres kompetente 
myndigheder, for så vidt angår anvendelse 
og overvågning af de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke 
forringer de berørte arbejdstageres og 
virksomheders rettigheder og forpligtelser.

2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale ordninger eller indgå nye 
bilaterale aftaler for administrativt 
samarbejde mellem deres kompetente 
myndigheder, for så vidt angår anvendelse 
og overvågning af de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke 
forringer de berørte arbejdstageres og 
virksomheders rettigheder og forpligtelser.

Or. en
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Ændringsforslag 820
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. 
stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente 
myndigheder anvende IMI så meget som 
muligt. Har en kompetent myndighed i en 
af de berørte medlemsstater anvendt IMI, 
skal en eventuel påkrævet opfølgning 
under alle omstændigheder ske via IMI 
frem for den eller de mekanismer, der er 
omhandlet i en sådan bilateral aftale, for 
så vidt angår administrativt samarbejde 
og gensidig bistand.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. 
stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente 
myndigheder anvende IMI så meget som 
muligt. Har en kompetent myndighed i en 
af de berørte medlemsstater anvendt IMI, 
skal en eventuel påkrævet opfølgning 
under alle omstændigheder ske via IMI 
frem for den eller de mekanismer, der er 
omhandlet i en sådan bilateral aftale, for 
så vidt angår administrativt samarbejde 
og gensidig bistand.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. 
stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente 
myndigheder anvende IMI så meget som 
muligt. Har en kompetent myndighed i en 
af de berørte medlemsstater anvendt IMI, 
skal en eventuel påkrævet opfølgning 
under alle omstændigheder ske via IMI 
frem for den eller de mekanismer, der er 
omhandlet i en sådan bilateral aftale, for 
så vidt angår administrativt samarbejde 
og gensidig bistand.

3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. 
stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente 
myndigheder anvende IMI så meget som 
muligt.

Or. en

Ændringsforslag 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. 
stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente 
myndigheder anvende IMI så meget som 
muligt. Har en kompetent myndighed i en 
af de berørte medlemsstater anvendt IMI, 
skal en eventuel påkrævet opfølgning 
under alle omstændigheder ske via IMI 
frem for den eller de mekanismer, der er 
omhandlet i en sådan bilateral aftale, for 
så vidt angår administrativt samarbejde 
og gensidig bistand.

3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. 
stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente 
myndigheder anvende IMI så meget som 
muligt. Har en kompetent myndighed i en 
af de berørte medlemsstater anvendt IMI, 
skal en eventuel påkrævet opfølgning 
under alle omstændigheder ske via IMI.

Or. fr
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Ændringsforslag 824
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den kompetente myndighed medtager 
de oplysninger, der henvises til i artikel 9, 
stk. 1, litra a) og d), og artikel 3, stk. 1, i 
IMI, som ufortøvet skal stilles til rådighed 
for andre kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Klausul om garanti mod forringelser -
gunstigere bestemmelser
1. Dette direktiv og direktiv 96/71/EF er 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan 
anvende eller indføre love, bestemmelser 
eller administrativ praksis, som er 
gunstigere for arbejdstagerne, eller kan 
tilskynde arbejdsmarkedets parter til eller 
give dem mulighed for at indgå kollektive 
overenskomster, som er gunstigere for 
arbejdstagerne.           
2. Gennemførelsen af dette direktiv må 
under ingen omstændigheder anvendes 
som tilstrækkelig begrundelse for at 
sænke det generelle beskyttelsesniveau for 
arbejdstagerne på de områder, som er 



AM\925205DA.doc 123/127 PE504.094v02-00

DA

omfattet af dette direktiv og direktiv 
96/71/EF. Dette er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne og/eller 
arbejdsmarkedets parter på baggrund af 
ændrede forhold kan vedtage love, 
bestemmelser eller overenskomstmæssige 
ordninger, som afviger fra de 
bestemmelser, der er gældende på 
tidspunktet for vedtagelsen af dette 
direktiv, forudsat at minimumskravene i 
dette direktiv overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
EU-dækkende sort liste for alvorlige 

overtrædelser
Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato forelægger Kommissionen en 
konsekvensvurdering for Rådet og 
Europa-Parlamentet, hvori der redegøres 
for muligheden for at oprette en EU-
dækkende sort liste over fysiske og 
juridiske personer, som gentagne gange 
har begået alvorlige overtrædelser af 
bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse Gennemførelse og manglende 
overholdelse

Or. en

Ændringsforslag 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis medlemsstater ikke gennemfører 
bestemmelserne i dette direktiv, indleder 
Kommissionen en almindelig 
overtrædelsesprocedure, eller Europa-
Parlamentet pålægger den at overveje og, 
hvor det er berettiget, indlede 
overtrædelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 829
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betænkning Betænkning og ændring af direktiv 
96/71/EF.

Or. de

Ændringsforslag 830
Thomas Händel



AM\925205DA.doc 125/127 PE504.094v02-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest 5 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af passende forslag.

1. Senest 5 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv.

I tilfælde af at disse rapporter ikke viser 
omfattende forbedringer i de 
udstationerede arbejdstageres situation, 
ændres direktiv 961/EF et år efter 
rapporteringsperiodens udløb i henhold til 
stk. 1, således at der for artikel 3, stk. 1, 
led 2, i forbindelse med afsnit c) i 
forbindelse med stk. 8) ikke kun gælder 
minimumslønsatser men lige løn og ikke 
kun generelt bindende kollektive aftaler 
men alle kollektive aftaler, når de øvrige 
betingelser derfor foreligger. 
Udstationerede arbejdstagere sidestilles 
med ikke-udsendte arbejdstagere i 
værtsmedlemsstaten ved betaling af løn og 
yderligere vederlag, årlig ferie og øvrige 
arbejdsvilkår.

Or. de

Ændringsforslag 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 5 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af passende forslag.

Senest 5 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af passende forslag. Denne 
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rapport ledsages af risikovurderinger, der 
udarbejdes med regelmæssige mellemrum 
af de kompetente myndigheder for at 
fastslå de aktivitetssektorer, hvor 
beskæftigelsen af udstationerede 
arbejdstagere med henblik på 
tjenesteydelser er koncentreret på dette 
territorium.  I forbindelse med sådanne 
risikovurderinger skal det være muligt at 
forelægge en oversigt på EU-plan over 
særlige problemer og behov i bestemte 
sektorer, tidligere overtrædelser samt 
sårbarheden hos bestemte grupper af 
arbejdstagere.

Or. fr

Ændringsforslag 832
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 5 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af passende forslag.

Senest 3 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af passende forslag.

Or. en

Ændringsforslag 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 5 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 

Senest 5 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
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Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af passende forslag.

Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om gennemførelsen af 
dette direktiv, eventuelt ledsaget af 
passende forslag.

Or. en


