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Amendement 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inspecties Controles en inspecties

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen worden ingesteld en 
dat doeltreffende en adequate inspecties op 
hun grondgebied worden uitgevoerd om te 
controleren en erop toe te zien dat de 
bepalingen en regels van deze richtlijn en 
van Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd 
en de correcte toepassing en handhaving 
ervan wordt gewaarborgd.
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en 
de correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen worden ingesteld en 
dat doeltreffende en adequate inspecties op 
hun grondgebied worden uitgevoerd om te 
controleren en erop toe te zien dat de 
bepalingen en regels van de 
handhavingsrichtlijn worden nageleefd en 
de correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd.

Or. en

Amendement 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen worden ingesteld en 
dat doeltreffende en adequate inspecties op 
hun grondgebied worden uitgevoerd om te 
controleren en erop toe te zien dat de 
bepalingen en regels van Richtlijn 
96/71/EG worden nageleefd en de correcte 
toepassing en handhaving ervan wordt 
gewaarborgd.

Or. fr

Amendement 622
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen worden ingesteld en 
dat doeltreffende en adequate inspecties op 
hun grondgebied worden uitgevoerd om te 
controleren en erop toe te zien dat de 
bepalingen en regels van Richtlijn 
96/71/EG worden nageleefd en de correcte 
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wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

toepassing en handhaving ervan wordt 
gewaarborgd.

Or. de

Amendement 623
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen worden ingesteld en 
dat doeltreffende en adequate inspecties op 
hun grondgebied worden uitgevoerd om te 
controleren en erop toe te zien dat de 
bepalingen en regels van Richtlijn 
96/71/EG worden nageleefd en de correcte 
toepassing en handhaving ervan wordt 
gewaarborgd.
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infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

Or. de

Amendement 624
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen worden ingesteld en 
dat doeltreffende en adequate inspecties op 
hun grondgebied worden uitgevoerd om te 
controleren en erop toe te zien dat de 
bepalingen en regels van Richtlijn 
96/71/EG worden nageleefd en de correcte 
toepassing en handhaving ervan wordt 
gewaarborgd.

Or. en
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Amendement 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd.

Or. fr

Amendement 626
Jean-Luc Bennahmias

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
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inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd.

Or. fr

Amendement 627
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden door 
de bevoegde instanties wordt opgesteld. Bij 
de risicobeoordeling wordt nagegaan in 
welke sectoren de voor het verrichten van 

1. De bevoegde nationale autoriteiten van 
de lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en effectieve 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties kunnen 
gebaseerd zijn op een risicobeoordeling die 
op gezette tijden door de bevoegde 
instanties kan worden opgesteld. Bij de 
risicobeoordeling kan worden nagegaan in 
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diensten gedetacheerde werknemers op hun 
grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de 
risicobeoordeling wordt rekening gehouden 
met factoren als de verwezenlijking van 
grote infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

welke sectoren de voor het verrichten van 
diensten gedetacheerde werknemers op hun 
grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de 
risicobeoordeling kan rekening gehouden 
worden met factoren als de 
verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers. Het recht van lidstaten om 
niet op verdenkingen berustende 
inspecties uit te voeren blijft hierbij 
onverlet.

Or. de

Amendement 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden door 
de bevoegde instanties wordt opgesteld. Bij 
de risicobeoordeling wordt nagegaan in 
welke sectoren de voor het verrichten van 
diensten gedetacheerde werknemers op hun 
grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de 
risicobeoordeling wordt rekening gehouden 
met factoren als de verwezenlijking van 
grote infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties kunnen 
worden gebaseerd op een risicobeoordeling 
die op gezette tijden door de bevoegde 
instanties wordt opgesteld. Bij de 
risicobeoordeling kan worden nagegaan in 
welke sectoren de voor het verrichten van 
diensten gedetacheerde werknemers op hun 
grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de 
risicobeoordeling kan met name rekening 
worden gehouden met factoren als de 
verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
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de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

Or. fr

Amendement 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe 
te zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en 
de correcte toepassing en handhaving 
ervan wordt gewaarborgd. De inspecties 
worden voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden 
door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

1. Om de naleving van de artikelen 3 en 5 
van Richtlijn 96/71/EG te verbeteren en 
de doeltreffende toepassing en 
handhaving ervan te waarborgen, moeten 
de ontvangende lidstaten ervoor zorgen
dat doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen worden ingesteld en 
dat doeltreffende en adequate inspecties op 
hun grondgebied worden uitgevoerd.

Om doeltreffende verificaties en controles 
mogelijk te maken, kunnen de lidstaten in 
het bijzonder de volgende eisen opleggen: 

Or. en
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Amendement 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verplichting van een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter om 
vóór de aanvang van de dienstverrichting 
een verklaring op papier of in 
elektronische vorm in de taal van de 
ontvangende lidstaat aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties te doen toekomen, waarbij de 
verklaring op zijn minst de informatie 
moet bevatten die nodig is om 
daadwerkelijke controles op de werkplek 
te kunnen uitvoeren.
Dit omvat met name informatie waarmee 
de dienstverrichter betrouwbaar kan 
worden geïdentificeerd, de aangewezen 
contactpersoon zoals bedoeld onder e), de 
gedetacheerde werknemers evenals 
informatie inzake de aanvang en de 
verwachte duur van de detachering, de 
locatie van hun werkplek en de diensten 
die de detachering rechtvaardigen; 
wanneer de gedetacheerde werknemer 
door zijn werkgever bij een andere 
onderneming in de lidstaat van vestiging 
is tewerkgesteld, met name in het kader 
van een overdracht van een onderneming 
of een fusie, dient deze informatie te 
worden toegevoegd.
Latere wijzigingen inzake deze gegevens 
moeten onmiddellijk worden opgegeven; 
deze verplichtingen zijn tevens van 
toepassing op ondernemingen in de zin 
van artikel 1, lid 3, onder c), van Richtlijn 
96/71/EG.

Or. en
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Amendement 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verplichting om de noodzakelijke 
arbeidsdocumenten te behouden of ter 
beschikking te stellen en/of kopieën op 
papier of in elektronische vorm van deze 
documenten te bewaren, teneinde 
daadwerkelijke controles op de werkplek 
mogelijk te maken. Dit omvat met name 
de arbeidsovereenkomst (of een 
gelijkwaardig document in de zin van 
Richtlijn 91/533, met inbegrip – waar 
nodig of relevant – van de in artikel 4 van 
die richtlijn vermelde aanvullende 
gegevens), loonstrookjes, tijdkaarten met 
vermelding van aanvang, einde en duur 
van de dagelijkse arbeidstijd, het A1-
formulier als bewijs van dekking door de 
sociale zekerheid in de lidstaat van 
herkomst, documenten inzake gezondheid 
en veiligheid op het werk, met inbegrip 
van de vereiste beoordeling van de 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het 
werk overeenkomstig 89/391/EG, wanneer 
de gedetacheerde werknemer een inwoner 
van een derde land is, kopieën van de 
arbeidsvergunning en van de 
verblijfsvergunning en betalingsbewijzen 
van lonen of kopieën van gelijkwaardige 
documenten tijdens de periode van 
detachering op een toegankelijke en 
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig 
waarmee de dienst wordt verricht;

Or. en
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Amendement 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verplichting om, op verzoek van de 
instanties van de ontvangende lidstaat en 
binnen een redelijke termijn na de 
detachering, de onder b) bedoelde 
documenten te verstrekken;

Or. en

Amendement 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten in de taal van de 
ontvangende lidstaat;

Or. en

Amendement 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de verplichting een wettelijke of 
gemachtigde vertegenwoordiger aan te 
wijzen om namens de werkgever te 
onderhandelen en waar nodig tot een 
akkoord te komen met de relevante sociale 
partners in de lidstaat van detachering, 
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overeenkomstig de nationale wetgeving en 
gebruiken, of met de betrokken overheden 
en/of met hen tot wie de bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat 
zich kunnen wenden en die bevoegd zijn 
diensten te ontvangen;

Or. en

Amendement 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) andere administratieve vereisten en 
controlemaatregelen zonder welke de 
bevoegde instanties in de lidstaten hun 
controletaak niet doeltreffend kunnen 
uitvoeren, wanneer de taak niet kan 
worden uitgevoerd met behulp van minder 
restrictieve maatregelen.

Or. en

Amendement 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch
discriminerend noch onevenredig zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG niet discriminerend 
zijn en maken de nodige middelen vrij om 
inspecties en controles te waarborgen; ze 
zorgen ervoor dat de procedures en 
formaliteiten met betrekking tot de 
detachering van werknemers op afstand 
en zoveel mogelijk elektronisch door de 
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ondernemingen kunnen worden 
afgehandeld en dat alle administratieve 
vereisten openbaar toegankelijk zijn voor 
de dienstverrichters en regelmatig worden 
bijgewerkt.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch
discriminerend noch onevenredig zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van deze richtlijn en van Richtlijn 
96/71/EG niet discriminerend zijn en 
maken de nodige middelen vrij voor zulke 
inspecties en controles.

Or. en

Amendement 638
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch 
discriminerend noch onevenredig zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG niet discriminerend 
zijn en maken de nodige middelen vrij om 
inspecties en controles te waarborgen.

Or. de

Amendement 639
Traian Ungureanu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch 
discriminerend noch onevenredig zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch 
discriminerend noch onevenredig zijn en 
dat ze geen bijkomende last worden voor 
de werkgevers of werknemers.

Or. en

Amendement 640
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch 
discriminerend noch onevenredig zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch 
discriminerend noch onevenredig zijn. Niet 
op verdenkingen berustende inspecties en 
controles blijven daarbij onverlet.

Or. de

Amendement 641
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch
discriminerend noch onevenredig zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG niet discriminerend 
zijn.
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Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch 
discriminerend noch onevenredig zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
noch discriminerend noch onevenredig 
zijn.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het eind van elke inspectie verstrekt 
de bevoegde instantie een document met 
daarin op zijn minst de naam en het adres 
van de geïnspecteerde onderneming, 
gegevens ter identificatie van de bevoegde 
instantie, de dagen waarop de inspectie is 
uitgevoerd, de rechtsgrond voor de 
toegepaste controlemaatregel, een 
verantwoording van het noodzakelijke en 
evenredige karakter, op verzoek van de 
geïnspecteerde onderneming – de 
informatie dat er kwesties zijn die onder 
het bedrijfsgeheim vallen, een 
beschrijving van de vastgestelde fraude of 
de informatie dat geen fraude is 
vastgesteld, alsmede alle andere relevante 
informatie. De geïnspecteerde 
onderneming heeft het recht opmerkingen 
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te formuleren met betrekking tot de in het 
document opgenomen bevindingen. De 
geïnspecteerde onderneming ontvangt een 
kopie van het document.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Maatregelen om de toepassing van 
Richtlijn 96/71 te controleren en misbruik 
met betrekking tot de detachering van 
werknemers op te sporen, moeten als 
bepalingen van openbare orde worden 
beschouwd in de zin van verklaring nr. 10 
betreffende artikel 3, lid 10, van Richtlijn 
96/71, die is opgenomen in de notulen van 
de Raad van de Europese Unie toen 
Richtlijn 96/71 werd vastgesteld. 
Bepalingen van de lidstaten om zwartwerk 
te bestrijden en sociale dumping te 
voorkomen, kunnen niet worden beperkt 
op grond van mogelijke aantasting van de 
vrijheid van dienstverrichting, zolang deze 
geen protectionistisch of discriminerend 
karakter hebben.

Or. en

Amendement 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme, 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische, sociale 
en economische ontwikkelingen van 
detachering geëvalueerd of de toepassing 
van nationale controlemaatregelen 
noodzakelijk, terecht en voldoende 
effectief is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor 
te stellen om doeltreffende controles van 
de arbeidsomstandigheden door de 
bevoegde instanties van de ontvangende 
lidstaat te waarborgen.

Or. en

Amendement 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Gedurende de periode van de 
detachering van een werknemer behoort 
de inspectie van de 
arbeidsomstandigheden tot de taken van 
de autoriteiten of de instantie die aan het 
hoofd staan/staat van de ontvangende 
lidstaat. Zij kunnen op eigen initiatief 
daadwerkelijke verificaties en controles 
verrichten en zijn niet gebonden aan 
resultaten van verificaties of controles die 
door de lidstaat van vestiging zijn 
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uitgevoerd.

Or. en

Amendement 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Inspectiemethoden en 
mechanismen om de in Richtlijn 96/71 
vastgelegde regels te controleren en 
overtredingen van de detacheringsregels 
of het gebruik voor andere doeleinden 
dan vrijheid van dienstverrichting op te 
sporen, vormen de kern van de bepalingen 
van openbare orde, zoals geformuleerd in 
verklaring 10 van de Raad. Dwingende 
regels van de lidstaten om zwartwerk te 
bestrijden en sociale dumping in verband 
met grensoverschrijdende 
arbeidsrekrutering te voorkomen, kunnen 
niet puur op grond van de mogelijke 
belemmering van de vrijheid van 
dienstverrichting door deze regels, worden 
ingeperkt.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als er tijdens de inspecties of in het licht 
van de criteria van artikel 3 behoefte is aan 
informatie, handelen de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht, en de lidstaat van 

3. Als er tijdens de inspecties of in het licht 
van de criteria van artikel 3 behoefte is aan 
informatie, handelen de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht, en de lidstaat van 
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vestiging overeenkomstig de regels inzake 
administratieve samenwerking, d.w.z. dat 
de bevoegde instanties overeenkomstig de 
regels en beginselen van de artikelen 6 en 7 
samenwerken.

vestiging overeenkomstig de regels inzake 
administratieve samenwerking, d.w.z. dat 
de bevoegde instanties overeenkomstig de 
regels en beginselen van de artikelen 6 en 7 
van de handhavingsrichtlijn
samenwerken.

Or. en

Amendement 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overeenkomstig de regels inzake 
administratieve samenwerking is de 
lidstaat van vestiging verplicht de vereiste 
gegevens te verstrekken. Indien een 
inbreuk op deze regels blijft voortbestaan, 
wordt deze behandeld als een inbreuk op 
de EU-wetgeving.

Or. en

Amendement 650
Traian Ungureanu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 

4. In lidstaten waar de nationale
regelgeving en jurisprudentie inzake 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, zoals 
vermeld in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG, in het bijzonder de 
minimumlonen en de arbeidstijd, worden 
overgelaten aan bilaterale 
onderhandelingen tussen de werkgever en 



AM\925205NL.doc 23/130 PE504.094v02-00

NL

gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming.

de werknemer, kunnen beide 
onderhandelende partijen toezicht 
uitoefenen op de toepassing van de 
desbetreffende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers in overeenstemming met de 
bestaande wettelijke nationale bepalingen,
doch uitsluitend als ze de naleving van de
uit de huidige richtlijn en Richtlijn
96/71/EG voortvloeiende rechten en
verplichtingen kunnen waarborgen. In dit 
verband is de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid relevant voor de garantie 
van een doeltreffende omzetting van de 
richtlijnen in de nationale bepalingen van 
de lidstaten.

Or. en

Amendement 651
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers.
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voortvloeiende niveau van bescherming.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming.

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
toezicht uitoefenen op de toepassing van de 
desbetreffende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers.

Or. en

Amendement 653
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In lidstaten waar in overeenstemming 4. In lidstaten waar in overeenstemming 
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met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming.

met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers.

Or. de

Amendement 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers.
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uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming.

Or. en

Motivering

Het is onmogelijk nauwkeurig te beoordelen of het management en de werknemers bij hun 
acties een "adequaat niveau van bescherming" in acht nemen. In de geest van juridische 
duidelijkheid moet deze beperkende bepaling derhalve worden geschrapt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming.

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van de 
handhavingsrichtlijn vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming.

Or. en

Amendement 656
Danuta Jazłowiecka
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers 
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pl

Amendement 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lidstaten waar de
arbeidsinspectiediensten geen 
bevoegdheden hebben met betrekking tot 
de controle van en het toezicht op de 
werkomstandigheden en/of 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, mogen –
bij wijze van uitzondering en na 
raadpleging van de sociale partners op 
nationaal niveau – regelingen treffen of 
handhaven die de naleving van deze 

5. Overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 
96/71/EG en met volledige inachtneming 
van verschillende arbeidsmarktmodellen 
hebben de lidstaten het recht een 
uitgebreid pakket regelingen toe te passen 
in overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken om ervoor te 
zorgen dat Richtlijn 96/71/EG wordt 
nageleefd, teneinde voor de betrokken 
personen een adequaat niveau van 
bescherming te garanderen, zoals bepaald 
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arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
waarborgen, op voorwaarde dat de 
regelingen de betrokken personen een 
adequaat niveau van bescherming bieden 
dat gelijkwaardig is aan het uit Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende 
niveau van bescherming.

in Richtlijn 96/71/EG en in deze richtlijn.

Or. en

Amendement 658
Traian Ungureanu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lidstaten waar de 
arbeidsinspectiediensten geen 
bevoegdheden hebben met betrekking tot 
de controle van en het toezicht op de 
werkomstandigheden en/of 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, mogen –
bij wijze van uitzondering en na
raadpleging van de sociale partners op 
nationaal niveau – regelingen treffen of 
handhaven die de naleving van deze 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
waarborgen, op voorwaarde dat de
regelingen de betrokken personen een 
adequaat niveau van bescherming bieden 
dat gelijkwaardig is aan het uit Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende 
niveau van bescherming.

5. Lidstaten waar de 
arbeidsinspectiediensten geen 
bevoegdheden hebben met betrekking tot 
de controle van en het toezicht op de 
werkomstandigheden en/of 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, mogen –
bij wijze van uitzondering en na eerst de 
sociale partners op nationaal niveau te 
hebben geraadpleegd – procedures en 
mechanismen creëren, wijzigen of 
handhaven die nodig zijn om de naleving 
van deze arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden te waarborgen. Deze 
procedures en mechanismen moeten de 
betrokken personen een adequaat niveau 
van bescherming bieden dat gelijkwaardig 
is aan het uit Richtlijn 96/71/EG en deze 
richtlijn voortvloeiende niveau van 
bescherming.

Or. en

Amendement 659
Jean-Pierre Audy



AM\925205NL.doc 29/130 PE504.094v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De nationale controleautoriteiten 
stellen de nationale rechtsprekende 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
vervolgingen, alsmede het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), 
onverwijld op de hoogte van elk geval van 
fraude dat is vastgesteld tijdens inspecties 
uit hoofde van deze richtlijn. 

Or. fr

Amendement 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de handhaving van de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 6 van 
Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
waarborgen de lidstaten doeltreffende 
mechanismen op basis waarvan 
gedetacheerde werknemers direct klacht 
tegen hun werkgevers kunnen indienen, 
evenals het recht gerechtelijke of 
administratieve procedures op te starten –
ook in de lidstaat waar de werknemers 
gedetacheerd zijn of waren – wanneer 
werknemers van oordeel zijn dat zij verlies 
of schade hebben geleden doordat de 
geldende regels niet werden toegepast, 
zelfs nadat de arbeidsverhouding in het 
kader waarvan de regels niet zouden zijn 
nageleefd, al is beëindigd.

1. Voor de handhaving van de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 6 van 
Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
waarborgen de lidstaten doeltreffende 
mechanismen op basis waarvan 
gedetacheerde werknemers direct klacht 
tegen hun werkgevers kunnen indienen, 
evenals het recht gerechtelijke of 
administratieve procedures op te starten –
zowel in de lidstaat van vestiging van de 
onderneming als in de ontvangende 
lidstaat, zelfs nadat de arbeidsverhouding 
in het kader waarvan de regels niet zouden 
zijn nageleefd, al is beëindigd.

Or. en
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Amendement 661
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de handhaving van de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 6 van
Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn
waarborgen de lidstaten doeltreffende 
mechanismen op basis waarvan 
gedetacheerde werknemers direct klacht 
tegen hun werkgevers kunnen indienen, 
evenals het recht gerechtelijke of 
administratieve procedures op te starten –
ook in de lidstaat waar de werknemers 
gedetacheerd zijn of waren – wanneer 
werknemers van oordeel zijn dat zij verlies 
of schade hebben geleden doordat de 
geldende regels niet werden toegepast, 
zelfs nadat de arbeidsverhouding in het 
kader waarvan de regels niet zouden zijn 
nageleefd, al is beëindigd.

1. Voor de handhaving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn 
en Richtlijn 96/71/EG waarborgen de 
lidstaten doeltreffende mechanismen op 
basis waarvan gedetacheerde werknemers 
direct klacht tegen hun werkgevers kunnen 
indienen, evenals het recht gerechtelijke of 
administratieve procedures op te starten –
ook in de lidstaat waar de werknemers 
gedetacheerd zijn of waren – wanneer 
werknemers van oordeel zijn dat zij verlies 
of schade hebben geleden doordat de 
geldende regels niet werden toegepast, 
zelfs nadat de arbeidsverhouding in het 
kader waarvan de regels niet zouden zijn 
nageleefd, al is beëindigd.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de handhaving van de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 6 van
Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn
waarborgen de lidstaten doeltreffende 
mechanismen op basis waarvan 
gedetacheerde werknemers direct klacht 
tegen hun werkgevers kunnen indienen, 
evenals het recht gerechtelijke of 
administratieve procedures op te starten –

1. Voor de handhaving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn 
en Richtlijn 96/71/EG waarborgen de 
lidstaten doeltreffende mechanismen op 
basis waarvan gedetacheerde werknemers 
direct klacht tegen hun werkgevers kunnen 
indienen, evenals het recht gerechtelijke of 
administratieve procedures op te starten –
ook in de lidstaat waar de werknemers 
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ook in de lidstaat waar de werknemers 
gedetacheerd zijn of waren – wanneer 
werknemers van oordeel zijn dat zij verlies 
of schade hebben geleden doordat de 
geldende regels niet werden toegepast, 
zelfs nadat de arbeidsverhouding in het 
kader waarvan de regels niet zouden zijn 
nageleefd, al is beëindigd.

gedetacheerd zijn of waren – wanneer 
werknemers van oordeel zijn dat zij verlies 
of schade hebben geleden doordat de 
geldende regels niet werden toegepast, 
zelfs nadat de arbeidsverhouding in het 
kader waarvan de regels niet zouden zijn 
nageleefd, al is beëindigd.

Or. en

Amendement 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met 
hun toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving 
van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
worden nageleefd, namens of ter 
ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en 
gerechtelijke of administratieve procedures 
kunnen aanspannen met het oog op de 
uitvoering van deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG en/of de handhaving van de uit 
deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG
voortvloeiende verplichtingen. Vakbonden 
hebben het recht collectieve actie te 
voeren om de naleving van de vereisten in 
deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG te 
waarborgen, evenals de mogelijkheid om 
namens gedetacheerde werknemers een 
representatieve actie te ondernemen.

Or. en

Amendement 665
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
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administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en van Richtlijn 
96/71/EG en/of de handhaving van de uit 
deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen. Vakbonden hebben het 
recht collectieve procedures in te leiden 
ter uitvoering van de bepalingen van deze 
richtlijn en Richtlijn 96/71/EG. Daarnaast 
kan hen het recht worden toegekend om 
in eigen naam, maar namens 
gedetacheerde werknemers procedures in 
te leiden.

Or. de

Amendement 666
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming, onverminderd nationale 
stelsels van arbeidsverhoudingen en de 
autonomie van de sociale partners,
gerechtelijke of administratieve procedures 
kunnen aanspannen met het oog op de 
uitvoering van deze richtlijn en/of de 
handhaving van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

Or. en
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Amendement 667
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
uitdrukkelijke instemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

Or. cs

Amendement 668
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
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van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

van deze richtlijn en van Richtlijn 
96/71/EG en/of de handhaving van de uit 
deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

Or. de

Amendement 669
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
worden nageleefd, namens of ter 
ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en 
gerechtelijke of administratieve procedures 
kunnen aanspannen met het oog op de 
uitvoering van deze richtlijn en/of de 
handhaving van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

Or. en

Amendement 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
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rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG
worden nageleefd, namens of ter 
ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en
uitsluitend met hun toestemming 
gerechtelijke of administratieve procedures 
kunnen aanspannen met het oog op de 
uitvoering van deze richtlijn en/of de 
handhaving van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

Or. en
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Amendement 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte.

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte, indien deze 
gunstiger zijn dan het bepaalde onder a), 
en onverminderd nationale bepalingen uit 
hoofde waarvan de partijen bij de 
collectieve overeenkomsten deze 
overeenkomsten handhaven.

Or. en

Amendement 673
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte.

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte, indien ze gunstiger 
zijn dan het bepaalde in lid a), en 
onverminderd nationale bepalingen uit 
hoofde waarvan de partijen bij de 
collectieve overeenkomsten deze 
overeenkomsten uitvoeren.

Or. de
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Amendement 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte.

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte en onverminderd 
nationale bepalingen uit hoofde waarvan 
de partijen bij de collectieve 
overeenkomsten deze overeenkomsten 
handhaven.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte.

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte. De nationale 
procedurevoorschriften dienen evenwel te 
voorzien in een minimumperiode van 
minstens zes maanden voor het indienen 
van een vordering.

Or. en
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Amendement 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Gedetacheerde werknemers die 
gerechtelijke of administratieve 
procedures starten, worden door hun 
werkgever niet nadelig behandeld. 
Gedetacheerde werknemers van derde 
landen hebben het recht om in de EU te 
verblijven tot de procedure is beëindigd.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen voor de nodige 
mechanismen om te waarborgen dat 
gedetacheerde werknemers het volgende
kunnen ontvangen:

De lidstaten zorgen voor de nodige 
mechanismen om te waarborgen dat 
gedetacheerde werknemers of instanties 
die in hun naam handelen alle rechten die 
hen toekomen, kunnen vorderen en
ontvangen.

Or. en

Amendement 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen voor de nodige 
mechanismen om te waarborgen dat 
gedetacheerde werknemers het volgende
kunnen ontvangen:

De lidstaten zorgen voor de nodige 
mechanismen om te waarborgen dat 
gedetacheerde werknemers of instanties 
die in hun naam handelen alle rechten die 
hen toekomen, kunnen vorderen en
ontvangen, waaronder:

Or. en

Amendement 679
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen voor de nodige 
mechanismen om te waarborgen dat 
gedetacheerde werknemers het volgende 
kunnen ontvangen:

De lidstaten zorgen voor de nodige 
mechanismen om te waarborgen dat 
gedetacheerde werknemers ten minste het 
volgende kunnen ontvangen:

Or. de

Amendement 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) achterstallig loon dat hun uit hoofde 
van de geldende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG verschuldigd is;

Schrappen

Or. en
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Amendement 681
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) achterstallig loon dat hun uit hoofde 
van de geldende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG verschuldigd is;

(a) achterstallig loon dat hun verschuldigd 
is en/of bijdragen die verschuldigd zijn 
aan gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners uit 
hoofde van de geldende 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG;

Or. en

Motivering

Deze richtlijn voorziet in sterke handhavingsmechanismen om de rechten en belangen van 
gedetacheerde werknemers te beschermen. Het is van belang te benadrukken dat de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 3 en 11 de verplichting hebben alle aspecten van loon, belasting 
en sociale zekerheid van gedetacheerde werkers te waarborgen, en samen moeten werken met 
de relevante partijen om ervoor te zorgen dat deze rechten worden geëerbiedigd.

Amendement 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) achterstallig loon dat hun uit hoofde 
van de geldende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG verschuldigd is;

(a) achterstallig loon dat hun verschuldigd 
is en/of bijdragen die verschuldigd zijn 
aan gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners uit 
hoofde van artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG;

Or. en
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Amendement 683
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) achterstallig loon dat hun uit hoofde 
van de geldende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG verschuldigd is;

(a) achterstallig loon dat hun verschuldigd 
is en/of bijdragen die verschuldigd zijn 
aan gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners uit 
hoofde van artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG;

Or. en

Amendement 684
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) achterstallig loon dat hun uit hoofde 
van de geldende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG verschuldigd is;

(a) achterstallig loon en daarmee verband 
houdende belonings- en sociale 
zekerheidscomponenten, met inbegrip van 
rente, dat hun uit hoofde van de geldende 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
verschuldigd is;

Or. de

Amendement 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) achterstallig loon dat hun uit hoofde (a) achterstallig loon en daaraan 
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van de geldende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG verschuldigd is;

verbonden voordelen, 
socialezekerheidsbijdragen enz. met 
inbegrip van rente;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de terugbetaling van buitensporige 
kosten in verhouding tot het nettoloon of 
de kwaliteit van de accommodatie die van 
het loon worden ingehouden of 
afgetrokken in ruil voor door de 
werkgever ter beschikking gestelde 
accommodatie.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de terugbetaling van buitensporige 
kosten in verhouding tot het nettoloon of 
de kwaliteit van de accommodatie die van 
het loon worden ingehouden of 
afgetrokken in ruil voor door de werkgever 
ter beschikking gestelde accommodatie.

(b) de terugbetaling van buitensporige 
kosten in verhouding tot het loon of de 
kwaliteit van de accommodatie die van het 
loon worden ingehouden of afgetrokken in 
ruil voor door de werkgever ter 
beschikking gestelde accommodatie.

Or. en
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Amendement 688
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) nabetalingen of terugbetalingen 
van onrechtmatig op het loon van de 
werknemer ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn voorziet in sterke handhavingsmechanismen om de rechten en belangen van 
gedetacheerde werknemers te beschermen. Het is van belang te benadrukken dat de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 3 en 11 de verplichting hebben alle aspecten van loon, belasting 
en sociale zekerheid van gedetacheerde werkers te waarborgen, en samen moeten werken met 
de relevante partijen om ervoor te zorgen dat deze rechten worden geëerbiedigd.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) nabetalingen of terugbetalingen 
van onrechtmatig op het loon van de 
werknemer ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Amendement 690
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) nabetalingen of terugbetalingen 
van onrechtmatig op het loon van de 
werknemer ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Amendement 691
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid geldt ook wanneer de gedetacheerde 
werknemers zijn teruggestuurd uit de 
lidstaat van detachering.

Dit lid geldt ook wanneer de gedetacheerde 
werknemers zijn teruggestuurd uit de 
lidstaat van detachering en wanneer 
werknemers grensoverschrijdend als 
schijnzelfstandige tewerkgesteld zijn.

Or. de

Amendement 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid geldt ook wanneer de gedetacheerde 
werknemers zijn teruggestuurd uit de 
lidstaat van detachering.

Dit lid geldt ook wanneer de gedetacheerde 
werknemers zijn teruggestuurd uit de 
lidstaat van detachering en ook in het 
geval van schijnzelfstandigheid.

Or. en
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Amendement 693
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De in lid 5 bedoelde mechanismen 
kunnen een systeem omvatten dat er op 
niet-discriminerende basis met betrekking 
tot de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 
gevestigde directe subcontractanten in 
voorziet dat de contractant van wie de 
werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van de in lid 5 beschreven bedragen. 

Or. en

Amendement 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Onderaanneming — Hoofdelijke 

aansprakelijkheid 
1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
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discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.
2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
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naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.
3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.
4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. en

Amendement 695
Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderaanneming — Hoofdelijke 
aansprakelijkheid 

Schrappen

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
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de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.
2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
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gedetacheerde werknemers.
3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.
4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. hu

Amendement 696
Sampo Terho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Onderaanneming — Hoofdelijke 

aansprakelijkheid 
1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
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discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen. 
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.
2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
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naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.
3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.
4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. fi

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Onderaanneming — Hoofdelijke 

aansprakelijkheid 
1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
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detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.
2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
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sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.
3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.
4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Onderaanneming — Hoofdelijke 

aansprakelijkheid 
1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
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– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.
2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
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naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.
3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.
4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. en

Amendement 699
Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-

Schrappen
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discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Or. hu

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 

Schrappen
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– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

Schrappen

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

Schrappen

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Amendement 703
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij Schrappen
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Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Amendement 704
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten –
voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten kunnen de lidstaten –
voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
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detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot de 
bescherming van de gelijkwaardige rechten 
van werknemers van op hun grondgebied 
gevestigde directe subcontractanten dat de 
contractant van wie de werkgever
(dienstverrichter of uitzendbedrijf of 
onderneming van herkomst) een directe 
subcontractant is, door de gedetacheerde 
werknemers en/of gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale partners 
naast of in plaats van de werkgever 
aansprakelijk kan worden gesteld voor het 
niet betalen van:

detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot de 
bescherming van de gelijkwaardige rechten 
van werknemers van op hun grondgebied 
gevestigde directe subcontractanten erin 
voorzien dat de contractant van wie de 
werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of in 
plaats van de werkgever aansprakelijk kan 
worden gesteld voor het niet betalen van:

Or. en

Motivering

Hoofdelijke aansprakelijkheid in de onderaannemingsketen is gangbaar in een minderheid 
van de EU-lidstaten. Als dit wettelijke kader wordt opgelegd aan de lidstaten die deze traditie 
niet hebben, worden de bestaande effectieve stelsels van arbeidverhoudingen ondermijnd. De 
lidstaten moeten zorgen voor volledige bescherming van de rechten van alle werknemers, 
maar het behoort de lidstaten toe om hiervoor bij de omzetting van deze richtlijn in de 
nationale wet de manier te kiezen die in hun nationale sociale en wettelijke context het meest 
adequaat en doeltreffend is.

Amendement 705
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 

1. Elke lidstaat treft de nodige 
maatregelen om op niet-discriminerende 
wijze te waarborgen dat een 
aanbestedende dienst die een andere 
onderneming opdracht geeft werk te 
verrichten of diensten te verlenen, met 
betrekking tot de verplichtingen van die 
onderneming, een subcontractant of een 
door de onderneming of subcontractant 
aangestelde onderneming, aansprakelijk 
is inzake claims op basis van de 
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wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

arbeidsovereenkomst tegenover de 
werknemers en/of gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale 
partners, daarbij optredend als borgsteller 
die heeft nagelaten een verplichting uit 
hoofde van een eerdere claim na te 
komen.

Indien op nationaal niveau strengere 
regels gelden, dan krijgen deze regels 
voorrang.

Or. de

Amendement 706
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
onderneming die een ander bedrijf 
rechtstreeks opdracht geeft om namens de 
onderneming diensten te verrichten, 
verantwoordelijk wordt gehouden voor
zijn directe subcontractant, betreffende:

Or. en
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Amendement 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen
van:

1. Elke lidstaat treft op niet-
discriminerende basis de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een
onderneming die een andere onderneming 
aanstelt om diensten te verrichten, naast
en/of in plaats van de werkgever
verantwoordelijk is voor de verplichtingen
van die onderneming of subcontractant of 
door die onderneming aangestelde 
verhuurder van werkkrachten inzake:

Or. en

Amendement 708
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 

1. Elke lidstaat treft de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
onderneming die een andere 
onderneming aanstelt om diensten te 
verrichten, naast en/of in plaats van de 
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detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of
in plaats van de werkgever aansprakelijk
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

werkgever aansprakelijk is met betrekking 
tot de verplichtingen van die onderneming 
of subcontractant of door die 
onderneming aangestelde verhuurder van 
werkkrachten. Dit sluit geenszins de 
toepassing van reeds bestaande strengere 
regels op nationaal niveau of de invoering 
daarvan uit.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
onderneming die een ander bedrijf 
rechtstreeks opdracht geeft om namens de 
onderneming diensten te verrichten, 
verantwoordelijk wordt gehouden voor
zijn directe subcontractant, betreffende:
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van:

Or. en

Amendement 710
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
rechtstreekse werkgever verantwoordelijk 
is voor het betalen van achterstallig loon 
zoals bedoeld in artikel 11, lid 5, onder a), 
de terugbetaling van buitensporige kosten 
overeenkomstig artikel 11, lid 5, onder b), 
nabetalingen of terugbetalingen van
belastingen of socialezekerheidsbijdragen. 
Dit wordt ook gewaarborgd nadat de 
werknemer is teruggekeerd naar zijn/haar 
land van herkomst of een andere lidstaat. 
De lidstaten kunnen strengere regels op 
nationaal niveau toepassen of dergelijke 
regels invoeren.

Or. en

Amendement 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 



AM\925205NL.doc 67/130 PE504.094v02-00

NL

Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

rechtstreekse werkgever verantwoordelijk 
is voor het betalen van achterstallig loon 
zoals bedoeld in artikel 11, lid 5, onder a), 
de terugbetaling van buitensporige kosten 
overeenkomstig artikel 11, lid 5, onder b), 
nabetalingen of terugbetalingen van
belastingen of socialezekerheidsbijdragen. 
Dit wordt ook gewaarborgd nadat de 
werknemer is teruggekeerd naar zijn/haar 
land van herkomst of een andere lidstaat. 
De lidstaten kunnen strengere regels op 
nationaal niveau toepassen of dergelijke 
regels invoeren.

Or. en

Amendement 712
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten –
voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten –
voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis de bescherming van 
de gelijkwaardige rechten van werknemers 
van op hun grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten; deze specifieke regels 
zijn van toepassing op het niet betalen van:
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instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

Or. fr

Amendement 713
Jean-Luc Bennahmias

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten –
voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot de 
bescherming van de gelijkwaardige rechten 
van werknemers van op hun grondgebied 
gevestigde directe subcontractanten dat de 
contractant van wie de werkgever 
(dienstverrichter of uitzendbedrijf of 
onderneming van herkomst) een directe 
subcontractant is, door de gedetacheerde 
werknemers en/of gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale partners 
naast of in plaats van de werkgever 
aansprakelijk kan worden gesteld voor het 
niet betalen van:

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten –
voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot de 
bescherming van de gelijkwaardige rechten 
van werknemers van op hun grondgebied 
gevestigde directe subcontractanten dat de 
contractant van wie de werkgever 
(dienstverrichter of uitzendbedrijf of 
onderneming van herkomst) een directe of 
indirecte subcontractant is, door de 
gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of in 
plaats van de werkgever aansprakelijk kan 
worden gesteld voor het niet betalen van:

Or. fr

Amendement 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot de 
bescherming van de gelijkwaardige rechten 
van werknemers van op hun grondgebied 
gevestigde directe subcontractanten dat de 
contractant van wie de werkgever 
(dienstverrichter of uitzendbedrijf of 
onderneming van herkomst) een directe 
subcontractant is, door de gedetacheerde 
werknemers en/of gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale partners 
naast of in plaats van de werkgever 
aansprakelijk kan worden gesteld voor het 
niet betalen van:

1. De lidstaten waarborgen – voor alle 
onder artikel 1, lid 3, van Richtlijn 
96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot de 
bescherming van de gelijkwaardige rechten 
van werknemers van op hun grondgebied 
gevestigde directe subcontractanten dat de 
contractant van wie de werkgever 
(dienstverrichter of uitzendbedrijf of 
onderneming van herkomst) een directe 
subcontractant is, door de gedetacheerde 
werknemers en/of gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale partners 
naast of in plaats van de werkgever 
aansprakelijk kan worden gesteld voor het 
niet betalen van:

Or. fr

Amendement 715
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Schrappen

Or. de

Amendement 716
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Schrappen

Or. de

Amendement 717
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 

Schrappen
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gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Schrappen

Or. en

Amendement 720
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 721
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

(a) het achterstallige nettoloon dat hun 
verschuldigd is en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen uit hoofde van
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG;

Or. en

Amendement 722
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
loon overeenkomt, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Or. en

Amendement 723
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de onrechtmatig door de werkgever 
ingehouden achterstallige vervoers-, 
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verblijfs- en maaltijdkosten.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de onrechtmatig door de werkgever 
ingehouden achterstallige vervoers-, 
verblijfs- en maaltijdkosten.

Or. en

Amendement 725
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de terugbetaling van buitensporige 
kosten in verhouding tot het nettoloon of 
tot de kwaliteit van de accommodatie, die 
van het loon worden ingehouden of 
afgetrokken in ruil voor door de 
werkgever ter beschikking gestelde 
accommodatie; alsmede

Or. en

Amendement 726
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Schrappen

Or. de

Amendement 727
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Schrappen

Or. de

Amendement 728
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 730
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 731
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op het loon van de 
werknemer ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en
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Amendement 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit sluit geenszins de toepassing van reeds 
bestaande strengere regels op nationaal 
niveau of de invoering daarvan uit.

Or. en

Amendement 733
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Schrappen

Or. de

Amendement 734
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de
contractuele betrekkingen tussen de 

Schrappen
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contractant en zijn subcontractant.

Or. de

Amendement 735
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Schrappen

Or. en

Amendement 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Schrappen

Or. en

Amendement 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Schrappen

Or. en

Amendement 739
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Schrappen

Or. en
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Amendement 740
Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.

Schrappen

Or. hu

Amendement 741
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 

Schrappen
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kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.

Or. de

Amendement 742
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.

Schrappen

Or. de
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Amendement 743
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 

Schrappen
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systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 

Schrappen
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gedetacheerde werknemers.

Or. en

Amendement 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.

Schrappen

Or. en

Amendement 747
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 

Schrappen
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betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.

Or. de

Amendement 748
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 

Schrappen
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gedetacheerde werknemers.

Or. en

Amendement 749
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.

Schrappen

Or. en

Amendement 750
Anne E. Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een contractant 
die de vereiste zorg heeft betracht, niet uit 

2. De lidstaten bepalen dat een contractant 
die de vereiste zorg heeft betracht, niet uit 
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hoofde van lid 1 aansprakelijk kan worden 
gesteld. Deze systemen worden 
transparant, niet-discriminerend en 
evenredig toegepast. Zij kunnen 
preventieve maatregelen van de contractant 
impliceren met betrekking tot door de 
subcontractant verstrekt bewijsmateriaal 
van de belangrijkste in artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
werkomstandigheden van de gedetacheerde 
werknemers, inclusief loonstrookjes en de 
betaling van loon, de naleving van de in de 
lidstaat van vestiging geldende 
verplichtingen inzake sociale zekerheid 
en/of belastingen en de naleving van de 
geldende regels inzake gedetacheerde 
werknemers.

hoofde van lid 1 aansprakelijk kan worden 
gesteld. Deze systemen worden 
transparant, niet-discriminerend en 
evenredig toegepast. Zij kunnen 
preventieve maatregelen van de contractant 
impliceren met betrekking tot door de 
subcontractant verstrekt bewijsmateriaal 
van de belangrijkste in artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
werkomstandigheden van de gedetacheerde 
werknemers, inclusief loonstrookjes en de 
betaling van loon, de naleving van de in de 
lidstaat van vestiging geldende 
verplichtingen inzake sociale zekerheid 
en/of belastingen en de naleving van de 
geldende regels, ofwel impliceren dat de 
subcontractant en de contractant de 
autoriteiten op de hoogte hebben gesteld 
zodat de autoriteiten hun controle kunnen 
uitvoeren.

Or. en

Motivering

De preventieve maatregelen kunnen worden vervangen door een systeem dat de autoriteiten 
volledige en onmiddellijke toegang geeft tot alle informatie van de subcontractant betreffende 
naleving van verplichtingen inzake sociale zekerheid en belasting, enz. in de lidstaten van 
vestiging en de naleving van regels inzake gedetacheerde werknemers. 

Amendement 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De leden 1 en 2 van dit artikel 
gelden ook voor eindafnemers, met 
uitzondering van particulieren, ten 
opzichte van hun contractanten.

Or. fr
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Amendement 752
Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Schrappen

Or. hu

Amendement 753
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 

Schrappen
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aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Or. de

Amendement 754
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Schrappen

Or. en

Amendement 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 

Schrappen
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betracht, niet aansprakelijk is.

Or. en

Amendement 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Schrappen

Or. en

Amendement 758
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-

Schrappen
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discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Or. en

Amendement 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Schrappen

Or. fr

Amendement 760
Thomas Händel
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van de 
subcontractant uit hoofde van de nationale 
wetgeving op niet-discriminerende en 
evenredige basis strengere 
aansprakelijkheidsregels vaststellen. 
Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van de 
subcontractant uit hoofde van de nationale 
wetgeving op niet-discriminerende en 
evenredige basis strengere 
aansprakelijkheidsregels vaststellen. 
Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren.

Or. de

Amendement 761
Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Schrappen

Or. hu

Amendement 762
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Schrappen

Or. de

Amendement 763
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 Schrappen
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vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Schrappen

Or. en

Amendement 766
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Schrappen



AM\925205NL.doc 95/130 PE504.094v02-00

NL

Or. en

Amendement 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpen de Raad en 
het Europees Parlement, in 
samenwerking met de Commissie en na 
raadpleging van de sociale partners, de 
toepassing van dit artikel aan een evaluatie 
om eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. en

Amendement 768
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De overige leden van artikel 12 zijn 
niet van toepassing op lidstaten die bij wet 
reeds een algemene arbeidsrechtelijke 
aansprakelijkheid van ondernemingen 
hebben ingevoerd, die kunnen aantonen 
dat procedures zijn vastgesteld voor 
documenten van overeenstemming van 
ondernemingen, en die een wettelijk 
verbindende minimumwaarde hebben 
vastgesteld voor het van toepassing zijn 
van de aansprakelijkheid van 
ondernemers in alle sectoren van sociale 
zekerheid.

Or. de
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Amendement 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In de lidstaten aanwezige systemen 
voor naleving voor de toeleveringsketen 
die werknemers betere 
arbeidsomstandigheden en een betere 
bescherming bieden, worden op geen 
enkele manier ingeperkt door de bepaling 
in deze richtlijn.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Onderaanneming en aansprakelijkheid
1. Elke lidstaat treft de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
onderneming die een andere 
onderneming aanstelt om diensten te 
verrichten, naast en/of in plaats van die 
subcontractant, aansprakelijk is met 
betrekking tot de verplichtingen van die 
subcontractant en enige andere 
tussenpersoon.
2. Dit sluit geenszins de toepassing van 
reeds bestaande strengere regels op 
nationaal niveau of de invoering daarvan 
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uit.
3. De lidstaten kunnen verticale 
onderaanneming tot drie niveaus 
beperken, op voorwaarde dat de beperking 
niet discriminerend is.

Or. en

Amendement 771
Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Onderaanneming en aansprakelijkheid

1. Elke lidstaat treft de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
onderneming die een andere 
onderneming aanstelt om diensten te 
verrichten, naast en/of in plaats van die 
subcontractant, aansprakelijk is met 
betrekking tot de verplichtingen van die 
subcontractant en enige andere 
tussenpersoon.
2. Dit sluit geenszins de toepassing van 
reeds bestaande strengere regels op 
nationaal niveau of de invoering daarvan 
uit.
3. De lidstaten beperken verticale 
onderaanneming tot drie niveaus, op 
voorwaarde dat de beperking niet 
discriminerend is.

Or. en

Amendement 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de middelen waarin het 
recht van de Unie voorziet of kan voorzien, 
zijn de beginselen van wederzijdse bijstand 
en erkenning, evenals de in dit artikel 
vastgestelde maatregelen en procedures 
van toepassing op de grensoverschrijdende 
handhaving van administratieve boeten en 
sancties die wegens het niet-naleven van de 
geldende regels in een lidstaat worden 
opgelegd aan een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter.

1. Onverminderd de middelen waarin het 
recht van de Unie voorziet of kan voorzien, 
zijn de beginselen van wederzijdse bijstand 
en erkenning, evenals de in dit artikel 
vastgestelde maatregelen en procedures 
van toepassing op de grensoverschrijdende 
handhaving van administratieve boeten en 
sancties met betrekking tot situaties in 
verband met de detachering van 
werknemers overeenkomstig deze richtlijn 
en Richtlijn 96/71/EG die wegens het niet-
naleven van de geldende regels in een 
lidstaat worden opgelegd aan een in een 
andere lidstaat gevestigde dienstverrichter.

Or. en

Amendement 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken 
in de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete of met terugwerkende kracht 
geheven socialezekerheidsbijdragen in te 
vorderen overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 987/2009 of kennis te geven van 
een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete of met terugwerkende 
kracht geheven 
socialezekerheidsbijdragen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr.
987/2009.
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken 
in de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie, 
boete of socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht in te vorderen of 
kennis te geven van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie, boete of
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht.

Or. en

Amendement 775
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete of socialezekerheidsbijdragen 
met terugwerkende kracht in te vorderen 
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sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken 
in de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

of kennis te geven van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete of 
invordering van 
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht.

Or. de

Amendement 776
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken 
in de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete of socialezekerheidsbijdragen 
met terugwerkende kracht in te vorderen of 
kennis te geven van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete. 

Or. de

Amendement 777
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
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bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken 
in de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of om de 
verzoekende instantie kennis te geven van 
een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete;

Or. en

Amendement 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken 
in de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete.

Or. fr

Amendement 779
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken in 
de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete of socialezekerheidsbijdragen 
met terugwerkende kracht in te vorderen 
of kennis te geven van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete of 
invordering van 
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht, in zoverre de 
geldende wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken in 
de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

Or. de

Amendement 780
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen van strafbare feiten of 
administratieve overtredingen die in een 
lidstaat strafbaar zijn overeenkomstig de 
verplichtingen van de 
detacheringsrichtlijn, vervalt het beginsel 
van wederzijdse bijstand.

Or. de
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Amendement 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie in de verzoekende 
lidstaat zorgt ervoor dat het verzoek om 
invordering van een sanctie of een boete 
of om kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete wordt 
ingediend overeenkomstig de geldende 
regels in die lidstaat, terwijl de bevoegde 
aangezochte instantie ervoor zorgt dat de 
invordering of kennisgeving in de 
aangezochte lidstaat gebeurt 
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in 
laatstgenoemde lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie in de verzoekende 
lidstaat zorgt ervoor dat het verzoek om 
invordering van een sanctie of een boete 
of om kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete wordt 
ingediend overeenkomstig de geldende 
regels in die lidstaat, terwijl de bevoegde 
aangezochte instantie ervoor zorgt dat de 
invordering of kennisgeving in de 
aangezochte lidstaat gebeurt 
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 

Schrappen
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administratieve gebruiken in 
laatstgenoemde lidstaat.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie mag geen 
verzoek om invordering van een sanctie of 
boete of om kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete indienen indien en zo lang als de 
boete of sanctie, evenals de onderliggende 
claim en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten.

Schrappen

Or. en

Amendement 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie mag geen
verzoek om invordering van een sanctie of 
boete of om kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete indienen indien en zo lang als de 
boete of sanctie, evenals de onderliggende 
claim en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten.

De verzoekende instantie moet een verzoek 
om invordering van een sanctie of boete of
sociale zekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht of om kennisgeving 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete rechtvaardigen indien en 
zo lang als de boete of sanctie, evenals de 
onderliggende claim en/of de executoriale 
titel in de verzoekende lidstaat in die 
lidstaat worden aangevochten, tenzij 



AM\925205NL.doc 105/130 PE504.094v02-00

NL

uitvoering in de aangezochte lidstaat 
mogelijk is.

Or. en

Amendement 785
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie mag geen 
verzoek om invordering van een sanctie of 
boete of om kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete indienen indien en zo lang als de 
boete of sanctie, evenals de onderliggende 
claim en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten.

De verzoekende instantie mag geen 
verzoek om invordering van een sanctie of 
boete of om kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete indienen indien en zo lang als de 
boete of sanctie, evenals de onderliggende 
claim en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten. Dit is niet van toepassing 
indien overeenkomstig het recht van de 
ontvangende lidstaat niettemin 
tenuitvoerlegging mogelijk is.

Or. de

Amendement 786
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien tijdens de procedure blijkt dat de 
dienstverlener niet gevestigd is in de 
lidstaat van vestiging of dat het adres of 
andere gegevens met betrekking tot de 
onderneming niet juist zijn, mogen de 
bevoegde autoriteiten de procedure niet 
om formele redenen afsluiten, maar 
dienen zij de kwestie te onderzoeken 
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teneinde de natuurlijke of rechtspersoon 
te achterhalen die voor de detachering 
verantwoordelijk was.

Or. de

Amendement 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie kan echter 
verzoeken om de conservatoire bevriezing 
en confiscatie van activa teneinde het 
risico dat deze niet teruggevorderd 
kunnen worden voor de beslissing 
definitief is, te beperken, in 
overeenstemming met Richtlijn (...) inzake 
de bevriezing en confiscatie van 
opbrengsten uit criminaliteit in de 
Europese Unie. De ontvangende lidstaat 
mag bovendien toestaan dat de betrokken 
werknemers automatisch in het 
socialezekerheidsstelsel van de 
ontvangende lidstaat worden 
ingeschreven.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer blijkt dat de 
dienstverrichter inderdaad niet is 
gevestigd in de als lidstaat van vestiging 
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opgegeven lidstaat, ofwel dat de adres- of 
bedrijfsgegevens onjuist zijn, zullen de 
bevoegde instanties het proces niet om 
formele redenen beëindigen, maar de 
zaak verder onderzoeken teneinde de 
identiteit van de voor de detachering 
verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersoon vast te stellen.

Or. en

Amendement 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de verzoekende instantie om 
invordering van een sanctie of boete of om 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete 
verzoekt, verleent de aangezochte instantie 
alle informatie of wederzijdse bijstand die 
voor de verzoekende instantie nuttig is bij 
de invordering van een boete en/of sanctie, 
alsook – voor zover mogelijk – voor de 
onderliggende claim.

1. Als de verzoekende instantie om 
invordering van een sanctie of boete of om 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete 
verzoekt, verleent de aangezochte instantie 
alle verzochte informatie of wederzijdse 
bijstand onverwijld aan de verzoekende 
instantie bij de invordering van een boete 
en/of sanctie, alsook voor de onderliggende 
claim.

Or. en

Amendement 790
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de verzoekende instantie om 
invordering van een sanctie of boete of om 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete 

1. Als de verzoekende instantie om 
invordering van een sanctie of boete of om 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete 
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verzoekt, verleent de aangezochte instantie 
alle informatie of wederzijdse bijstand die 
voor de verzoekende instantie nuttig is bij 
de invordering van een boete en/of sanctie, 
alsook – voor zover mogelijk – voor de 
onderliggende claim.

verzoekt, verleent de aangezochte instantie 
onverwijld alle informatie of wederzijdse 
bijstand die voor de verzoekende instantie 
nuttig is bij de invordering van een boete 
en/of sanctie, alsook – voor zover mogelijk 
– voor de onderliggende claim.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de invordering van een sanctie of
boete of bij de kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of
boete in de aangezochte lidstaat wordt elke 
boete of sanctie waarvoor een verzoek om 
invordering of kennisgeving is ingediend, 
behandeld alsof het een boete of sanctie 
van de aangezochte lidstaat was.

2. Bij de invordering van een sanctie, boete
of de betaling van 
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht of bij de 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie, boete of
betaling van socialezekerheidsbijdragen 
met terugwerkende kracht in de 
aangezochte lidstaat wordt elke boete, 
sanctie of betaling van 
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht waarvoor een 
verzoek om invordering of kennisgeving is 
ingediend, behandeld alsof het een boete of 
sanctie van de aangezochte lidstaat was.

Or. en

Amendement 792
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de invordering van een sanctie of 
boete of bij de kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete in de aangezochte lidstaat wordt elke 
boete of sanctie waarvoor een verzoek om 
invordering of kennisgeving is ingediend, 
behandeld alsof het een boete of sanctie 
van de aangezochte lidstaat was.

2. Bij de invordering van een sanctie of 
boete of de betaling van 
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht of bij de 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete of 
invordering van 
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht in de aangezochte 
lidstaat wordt elke boete of sanctie of 
betaling van socialezekerheidsbijdragen 
met terugwerkende kracht waarvoor een 
verzoek om invordering of kennisgeving is 
ingediend, behandeld alsof het een boete of 
sanctie van de aangezochte lidstaat was.

Or. de

Amendement 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de invordering van een sanctie of 
boete of bij de kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete in de aangezochte lidstaat wordt elke 
boete of sanctie waarvoor een verzoek om 
invordering of kennisgeving is ingediend, 
behandeld alsof het een boete of sanctie 
van de aangezochte lidstaat was.

2. Bij de invordering van een sanctie of 
boete of socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht of bij de 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete in de 
aangezochte lidstaat wordt elke boete of 
sanctie waarvoor een verzoek om 
invordering of kennisgeving is ingediend, 
behandeld alsof het een boete of sanctie 
van de aangezochte lidstaat was.

Or. en

Amendement 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aangezochte instantie brengt de 
verzoekende instantie onverwijld op de
hoogte van het gevolg dat aan het verzoek 
om kennisgeving of invordering is gegeven 
en meer in het bijzonder van de datum 
waarop de akte of de beslissing aan de 
geadresseerde is toegezonden of 
bekendgemaakt.

3. De aangezochte instantie brengt de 
verzoekende instantie onverwijld op de 
hoogte van het gevolg dat aan het verzoek 
om informatie, kennisgeving of 
invordering is gegeven en meer in het 
bijzonder van de datum waarop de akte of 
de beslissing aan de geadresseerde is 
toegezonden of bekendgemaakt.

Hetzelfde geldt indien er grote obstakels 
zijn die de verwerking van het verzoek 
verhinderen.

Or. en

Amendement 795
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aangezochte instantie brengt de 
verzoekende instantie onverwijld op de 
hoogte van het gevolg dat aan het verzoek 
om kennisgeving of invordering is gegeven 
en meer in het bijzonder van de datum 
waarop de akte of de beslissing aan de 
geadresseerde is toegezonden of 
bekendgemaakt.

3. De aangezochte instantie brengt de 
verzoekende instantie onverwijld op de 
hoogte van het gevolg dat aan het verzoek 
om informatie, kennisgeving of 
invordering is gegeven en meer in het 
bijzonder van de datum waarop de akte of 
de beslissing aan de geadresseerde is 
toegezonden of bekendgemaakt.

Hetzelfde geldt indien er ernstige 
belemmeringen zijn die de verwerking van 
het verzoek verhinderen.

Or. de
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Amendement 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aangezochte instantie brengt de 
verzoekende instantie onverwijld op de 
hoogte van het gevolg dat aan het verzoek 
om kennisgeving of invordering is gegeven 
en meer in het bijzonder van de datum 
waarop de akte of de beslissing aan de 
geadresseerde is toegezonden of 
bekendgemaakt.

3. De aangezochte instantie brengt de 
verzoekende instantie onverwijld op de 
hoogte van het gevolg dat aan het verzoek 
om informatie, kennisgeving of 
invordering is gegeven en meer in het 
bijzonder van de datum waarop de akte of 
de beslissing aan de geadresseerde is 
toegezonden of bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hetzelfde geldt indien er grote obstakels 
zijn die de verwerking van het verzoek 
verhinderen.

Or. en

Amendement 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen inzake de invordering van 
boetes of sancties gelden ook voor boetes 
die zijn opgelegd in het kader van een 
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uitvoerbaar statutair besluit van een 
arbeidsrechtbank.

Or. en

Amendement 799
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen inzake de 
invordering van boetes of sancties gelden 
ook voor boetes die zijn opgelegd in het 
kader van een uitvoerbaar statutair besluit 
van een nationale rechtbank.

Or. en

Motivering

De rechtbanken in zowel het ontvangende land als het land van vestiging moeten 
vervolgingen kunnen instellen en boetes kunnen opleggen aan ondernemingen die de 
nationale wet en de wetgeving van de Unie schenden, en passende schadevergoedingen en 
andere betalingen kunnen toewijzen aan werknemers die het slachtoffer van deze 
wetsschendingen zijn.

Amendement 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De artikelen 13 en 14 zijn ook van 
toepassing op in vergaderingen genomen 
besluiten die deel uitmaken van 
arbeidsprocedures, met inbegrip van 
bemiddelingsvergaderingen tussen de 
sociale partners.
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Or. en

Amendement 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de betrokken dienstverrichter of 
een belanghebbende partij in de loop van 
de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist, wordt de grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
autoriteit ter zake.

1. Indien de betrokken dienstverrichter of 
een belanghebbende partij in de loop van 
de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist, wordt de grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
autoriteit ter zake. De verzoekende 
instantie stelt de aangezochte instantie 
onmiddellijk van de betwisting in kennis. 
De verzoekende instantie kan echter 
verzoeken om de conservatoire bevriezing 
en confiscatie van activa teneinde het 
risico dat deze niet teruggevorderd 
kunnen worden voor de beslissing 
definitief is, te beperken, in 
overeenstemming met Richtlijn (...) inzake 
de bevriezing en confiscatie van 
opbrengsten uit criminaliteit in de 
Europese Unie.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de betrokken dienstverrichter of 
een belanghebbende partij in de loop van 
de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist, wordt de grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
autoriteit ter zake.

1. Indien de betrokken dienstverrichter in 
de loop van de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist in de verzoekende lidstaat in 
overeenstemming met de 
bestuursrechtelijke bepalingen voor 
betwistingen, wordt de 
grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
autoriteit ter zake.

Or. en

Amendement 803
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de betrokken dienstverrichter of 
een belanghebbende partij in de loop van 
de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist, wordt de grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
autoriteit ter zake.

1. Indien de betrokken dienstverrichter of 
een belanghebbende partij in de loop van 
de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist, wordt de grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
autoriteit ter zake van de verzoekende 
lidstaat.

Or. de

Amendement 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel -17 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -17
1. Deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
doen geen afbreuk aan het recht van de 
lidstaten om wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen toe te 
passen of in te voeren die gunstiger zijn 
voor de werknemers, of om collectieve 
overeenkomsten tussen de sociale 
partners te bevorderen of mogelijk te 
maken die gunstiger zijn voor de 
werknemers.
2. De tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
kan in geen geval worden aangewend om 
een verlaging van het algemene 
beschermingsniveau van de werknemers 
op de onder deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG vallende gebieden te 
rechtvaardigen. Dit doet geen afbreuk aan 
de rechten van de lidstaten en/of de 
sociale partners om in het licht van 
veranderende omstandigheden 
andersluidende wettelijke, 
bestuursrechtelijke of contractuele 
bepalingen vast te stellen dan die welke op 
het tijdstip van de goedkeuring van deze 
richtlijn van kracht zijn, mits de hand 
wordt gehouden aan de minimumeisen 
van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 805
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis – lid 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 3, lid 2, van de 
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detacheringsrichtlijn vastgestelde 
arbeidsvoorwaarden die gelden voor 
gedetacheerde werknemers zijn 
minimumeisen. Deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG doen geen afbreuk aan het 
recht van de lidstaten om gunstiger 
bezoldigings- en arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers vast te stellen, toe te passen 
of uit te voeren dan zijn vastgesteld in 
artikel 3, lid 7, 8 en 10, van Richtlijn 
96/71/EG, in de vorm van wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen, of om 
collectieve overeenkomsten of akkoorden 
tussen de sociale partners te bevorderen 
of mogelijk te maken die gunstiger zijn 
voor de werknemers.

Or. de

Amendement 806
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om publieke doelstellingen en taken te 
verwezenlijken in overeenstemming met 
het beginsel van gelijke behandeling en 
niet-discriminatie kunnen de lidstaten 
door het vaststellen of toepassen van 
wettelijke regelingen, voorschriften en/of 
bestuursrechtelijke bepalingen, met name 
op het gebied van openbare 
aanbestedingen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau, bevorderen dat gelijke 
lonen en gelijke arbeidsomstandigheden 
voor vergelijkbare arbeidsplaatsen gelden, 
indien dit voordeel oplevert voor de 
werknemers. Dit geldt ook voor 
gedetacheerde werknemers. Het 
bovenstaande is van toepassing 
onverminderd deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG.
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De lidstaten kunnen voor transnationale 
ondernemingen die in andere lidstaten 
gevestigd zijn bepalen dat collectieve 
overeenkomsten van kracht moeten zijn 
die verder gaan dan de minimale 
arbeidsomstandigheden zoals die zijn 
vastgelegd in wetten, voorschriften of 
bestuursrechtelijke bepalingen.

Or. de

Amendement 807
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis – lid 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten kunnen arbeidsvoorwaarden 
die in een regio zijn vastgelegd voor 
gelijksoortige ondernemingen, beroepen 
of sectoren, als gunstigere 
arbeidsvoorwaarden in de zin van artikel 
3 van Richtlijn 96/71/EG vastleggen.

Or. de

Amendement 808
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis – lid 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lidstaten die niet beschikken over een 
systeem van algemene verbindendheid, 
kunnen voor ondernemingen als 
gunstigere arbeidsvoorwaarden de 
collectieve overeenkomsten vastleggen die 
in een regio gelden voor gelijksoortige 
ondernemingen in de betreffende sector. 
Daarbij worden de relevante gebruiken in 
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acht genomen.

Or. de

Amendement 809
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis – lid 5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
beletten de lidstaten niet om conventie nr. 
94 van de ILO te ratificeren.

Or. de

Amendement 810
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis – lid 6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze richtlijnen staan niet in de weg 
aan de invoering of toepassing van 
indexeringsmechanismen op lonen of op 
minimumlonen, of aan de toepassing 
daarvan op gedetacheerde werknemers.

Or. de

Amendement 811
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis – lid 7 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
mag niet worden gebruikt ter verlaging 
van het algemene niveau van 
bescherming van werknemers die binnen 
het toepassingsbereik van deze richtlijn en 
van Richtlijn 96/71/EG vallen. 

Or. de

Amendement 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 
3, en de artikelen 13, 14 en 15 vastgestelde 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand tussen de bevoegde 
instanties van de lidstaten gebeurt via het 
bij [verwijzing naar de IMI-verordening] 
opgezette Informatiesysteem interne markt
(IMI)89.

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 
3, en de artikelen 13, 14 en 15 vastgestelde 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand tussen de bevoegde 
instanties van de lidstaten gebeurt via het 
bij [verwijzing naar de IMI-verordening] 
opgezette Informatiesysteem interne markt
(IMI) alsook via andere beproefde 
manieren van samenwerking die de 
lidstaten per geval goedkeuren, ofwel via 
bilaterale overeenkomsten.

Or. en

Amendement 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 
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3, en de artikelen 13, 14 en 15 vastgestelde 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand tussen de bevoegde 
instanties van de lidstaten gebeurt via het 
bij [verwijzing naar de IMI-verordening] 
opgezette Informatiesysteem interne markt
(IMI).

3, en de artikelen 13, 14 en 15 vastgestelde 
administratieve samenwerking tussen de 
bevoegde instanties van de lidstaten 
gebeurt via het bij [verwijzing naar de IMI-
verordening] opgezette Informatiesysteem 
interne markt (IMI) alsook via andere 
beproefde manieren van samenwerking, 
zoals bilaterale overeenkomsten.

Or. en

Amendement 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De wederzijdse bijstand tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
zoals bedoeld in het relevante artikel van 
deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG wordt 
uitgevoerd aan de hand van de bestaande 
beproefde middelen en waar mogelijk 
aangevuld met het gebruik van het 
krachtens [referentie naar de IMI-
verordening] opgerichte 
Informatiesysteem interne markt (IMI).

Or. en

Amendement 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bilaterale
overeenkomsten inzake de administratieve 
samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring

2. In overeenstemming met de in de 
artikelen 4 en 5 van Richtlijn 96/71/EG 
vastgelegde beginselen staat het de
lidstaten vrij bilaterale regelingen toe te 
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van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen, op 
voorwaarde dat deze overeenkomsten de 
rechten en verplichtingen van de 
betrokken werknemers en bedrijven niet 
negatief beïnvloeden.

passen voor administratieve samenwerking
en wederzijdse bijstand tussen hun 
bevoegde instanties met betrekking tot de 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG en
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 
samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen, op 
voorwaarde dat deze overeenkomsten de 
rechten en verplichtingen van de 
betrokken werknemers en bedrijven niet 
negatief beïnvloeden.

2. De lidstaten mogen bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 
samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en 
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen.

Or. fr

Amendement 817
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 

2. De lidstaten mogen bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 
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samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen, op 
voorwaarde dat deze overeenkomsten de 
rechten en verplichtingen van de betrokken 
werknemers en bedrijven niet negatief 
beïnvloeden.

samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen en nieuwe 
overeenkomsten afsluiten, op voorwaarde 
dat deze overeenkomsten de rechten en 
verplichtingen van de betrokken 
werknemers en bedrijven niet negatief 
beïnvloeden.

Or. de

Amendement 818
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 
samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen, op 
voorwaarde dat deze overeenkomsten de 
rechten en verplichtingen van de betrokken 
werknemers en bedrijven niet negatief 
beïnvloeden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 
samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen, op 
voorwaarde dat deze overeenkomsten de 
rechten en verplichtingen van de betrokken 
werknemers en bedrijven niet negatief 
beïnvloeden.

2. De lidstaten mogen bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 
samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen, ofwel 
nieuwe bilaterale overeenkomsten sluiten,
op voorwaarde dat deze overeenkomsten 
de rechten en verplichtingen van de 
betrokken werknemers en bedrijven niet 
negatief beïnvloeden.

Or. en

Amendement 820
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van de in lid 2 vermelde 
bilaterale overeenkomsten maken de 
bevoegde instanties van de lidstaten zoveel 
mogelijk gebruik van het IMI. Als een 
bevoegde instantie in een van de 
betrokken lidstaten van het IMI heeft 
gebruikgemaakt, wordt het in elk geval 
voor elke vereiste follow-up gebruikt en 
krijgt het voorrang op het mechanisme of 
de mechanismen waarin de bilaterale 
overeenkomst met betrekking tot 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand voorziet.

Schrappen

Or. de
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Amendement 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van de in lid 2 vermelde 
bilaterale overeenkomsten maken de 
bevoegde instanties van de lidstaten zoveel 
mogelijk gebruik van het IMI. Als een 
bevoegde instantie in een van de 
betrokken lidstaten van het IMI heeft 
gebruikgemaakt, wordt het in elk geval 
voor elke vereiste follow-up gebruikt en 
krijgt het voorrang op het mechanisme of 
de mechanismen waarin de bilaterale 
overeenkomst met betrekking tot 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand voorziet.

Schrappen

Or. en

Amendement 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van de in lid 2 vermelde 
bilaterale overeenkomsten maken de 
bevoegde instanties van de lidstaten zoveel 
mogelijk gebruik van het IMI. Als een 
bevoegde instantie in een van de 
betrokken lidstaten van het IMI heeft 
gebruikgemaakt, wordt het in elk geval 
voor elke vereiste follow-up gebruikt en 
krijgt het voorrang op het mechanisme of 
de mechanismen waarin de bilaterale 
overeenkomst met betrekking tot 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand voorziet.

3. In het kader van de in lid 2 vermelde 
bilaterale overeenkomsten maken de 
bevoegde instanties van de lidstaten zoveel 
mogelijk gebruik van het IMI.
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Or. en

Amendement 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van de in lid 2 vermelde 
bilaterale overeenkomsten maken de 
bevoegde instanties van de lidstaten zoveel 
mogelijk gebruik van het IMI. Als een 
bevoegde instantie in een van de betrokken 
lidstaten van het IMI heeft 
gebruikgemaakt, wordt het in elk geval 
voor elke vereiste follow-up gebruikt en 
krijgt het voorrang op het mechanisme of 
de mechanismen waarin de bilaterale 
overeenkomst met betrekking tot 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand voorziet.

3. In het kader van de in lid 2 vermelde 
bilaterale overeenkomsten maken de 
bevoegde instanties van de lidstaten zoveel 
mogelijk gebruik van het IMI. Als een 
bevoegde instantie in een van de betrokken 
lidstaten van het IMI heeft 
gebruikgemaakt, wordt het in elk geval 
voor elke vereiste follow-up gebruikt.

Or. fr

Amendement 824
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde instantie neemt de in 
artikel 9, lid 1, onder a) en d), en artikel 3, 
lid 1, bedoelde informatie op in het IMI-
systeem, zodat deze onmiddellijk 
beschikbaar is voor andere bevoegde 
instanties.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Non-regressieclausule - Gunstiger 
bepalingen
1. Deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
doen geen afbreuk aan het recht van de 
lidstaten om wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen toe te 
passen of in te voeren die gunstiger zijn 
voor de werknemers of om collectieve 
overeenkomsten tussen de sociale 
partners te bevorderen of mogelijk te 
maken die gunstiger zijn voor de 
werknemers.
2. De tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
kan in geen geval worden aangewend om 
een verlaging van het algemene 
beschermingsniveau van de werknemers 
op de onder deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG vallende gebieden te 
rechtvaardigen. Dit doet geen afbreuk aan 
de rechten van de lidstaten en/of de 
sociale partners om in het licht van 
veranderende omstandigheden 
andersluidende wettelijke, 
bestuursrechtelijke of contractuele 
bepalingen vast te stellen dan die welke op 
het tijdstip van de goedkeuring van deze 
richtlijn van kracht zijn, mits de hand 
wordt gehouden aan de minimumeisen 
van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Een zwarte lijst voor ernstige 

overtredingen voor de hele EU
Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum dient de Commissie een 
effectbeoordeling van de haalbaarheid 
van een zwarte lijst voor de hele EU van 
natuurlijke en rechtspersonen die 
herhaaldelijk een inbreuk hebben begaan 
op de bepalingen van Richtlijn 96/71/EG 
en deze richtlijn in bij de Raad en het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omzetting Omzetting en niet-naleving

Or. en

Amendement 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de lidstaten de bepalingen 
van deze richtlijn niet omzetten, start de 
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Commissie een gewone inbreukprocedure 
of wordt haar door het Europees 
Parlement opgedragen de 
inbreukprocedure te overwegen en, indien 
gerechtvaardigd, op te starten.

Or. en

Amendement 829
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verslag Verslag en wijziging van Richtlijn 
96/71/EG

Or. de

Amendement 830
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen.

Uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn.

Indien deze verslagen geen duidelijke 
verbetering van de situatie voor 
gedetacheerde werknemers laten zien, 
wordt Richtlijn 96/71/EG een jaar na 
afloop van de in de eerste alinea 
genoemde verslagperiode zodanig 
gewijzigd, dat voor artikel 3, lid 1, tweede 
streepje, juncto letter c), juncto lid 8, niet
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slechts minimumlonen, maar gelijke 
lonen gelden, en dat alle collectieve 
overeenkomsten en niet slechts algemeen 
bindende collectieve overeenkomsten van 
kracht zijn, indien aan de overige 
voorwaarden daarvoor is voldaan. 
Gedetacheerde werknemers worden in de 
ontvangende lidstaat op gelijke voet 
behandeld als niet-gedetacheerde 
werknemers wat betreft de betaling van 
lonen, bezoldigingen en bijkomende 
salarisbestanddelen, vakantiedagen en 
overige arbeidsomstandigheden.

Or. de

Amendement 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen.

Uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen. Dit verslag gaat 
vergezeld van risicobeoordelingen die 
regelmatig door de bevoegde autoriteiten 
worden uitgevoerd teneinde vast te stellen 
in welke sectoren het meest gebruik wordt 
gemaakt van gedetacheerde werknemers 
voor de verlening van diensten op hun 
grondgebied. Aan de hand van deze 
beoordelingen moet op Europees niveau 
in kaart worden gebracht wat de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de antecedenten wat inbreuken 
betreft en de kwetsbaarheden van 
bepaalde groepen werknemers zijn.

Or. fr
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Amendement 832
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen.

Uiterlijk drie jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen.

Uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's verslag uit 
over de toepassing van deze richtlijn, zo 
nodig vergezeld van passende voorstellen.

Or. en


