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Ændringsforslag 217
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv etableres en overordnet
fælles ramme af passende bestemmelser, 
foranstaltninger og kontrolmekanismer, der 
er nødvendige for en bedre og mere 
ensartet gennemførelse, anvendelse og 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, 
herunder foranstaltninger til at forebygge 
og straffe misbrug og omgåelse af de 
gældende regler.

1. Dette direktiv fastlægger en række
bestemmelser, foranstaltninger og 
kontrolmekanismer, der gør det muligt for
medlemsstaterne at sikre en bedre og mere 
ensartet gennemførelse, anvendelse og 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, 
herunder foranstaltninger til at forebygge 
og straffe misbrug og omgåelse af de
arbejds- og ansættelsesvilkår, som finder 
anvendelse på det sted, hvor tjenesten skal 
udføres, uden at dette berører 
bestemmelser, der er mere gunstige for 
arbejdstageren.

Or. en

Ændringsforslag 218
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv etableres en overordnet 
fælles ramme af passende bestemmelser, 
foranstaltninger og kontrolmekanismer, der 
er nødvendige for en bedre og mere 
ensartet gennemførelse, anvendelse og 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, 
herunder foranstaltninger til at forebygge 
og straffe misbrug og omgåelse af de 
gældende regler.

1. Dette direktiv styrker på omfattende vis 
medlemsstaternes kontrolmekanismer og 
-foranstaltninger, og etablerer en 
overordnet fælles ramme af passende 
bestemmelser, foranstaltninger og 
kontrolmekanismer, der er nødvendige for 
en bedre og mere ensartet gennemførelse, 
anvendelse og håndhævelse af direktiv 
96/71/EF i praksis, herunder 
foranstaltninger til at forebygge og straffe 
misbrug og omgåelse af de gældende 
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regler, alt imens det tilstræbes at sikre, at 
medlemsstaternes kontrolmekanismer og 
-foranstaltninger ikke på nogen måde 
begrænses.

Or. de

Ændringsforslag 219
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv etableres en overordnet 
fælles ramme af passende bestemmelser, 
foranstaltninger og kontrolmekanismer, der 
er nødvendige for en bedre og mere 
ensartet gennemførelse, anvendelse og 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF i 
praksis, herunder foranstaltninger til at 
forebygge og straffe misbrug og omgåelse 
af de gældende regler.

1. I dette direktiv etableres en række 
specifikke bestemmelser, foranstaltninger 
og kontrolmekanismer, som har til formål 
at hjælpe medlemsstaterne med 
gennemførelsen, anvendelsen og 
håndhævelsen af direktiv 96/71/EF i 
praksis, herunder foranstaltninger til at 
forebygge og straffe misbrug og omgåelse 
af de gældende regler, uden at dette 
berører anvendelsesområdet for direktiv 
96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 220
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv præciserer, hvilke 
foranstaltninger, der henhører under de 
grundlæggende retsprincipper, som ikke 
kan fraviges, og som i kraft af deres art og 
formål opfylder ufravigelige krav i 
almenhedens interesse.
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Or. en

Ændringsforslag 221
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv har til formål at sikre et 
passende minimumsniveau for beskyttelse
af udstationerede arbejdstageres 
rettigheder som led i udvekslingen af 
tjenesteydelser på tværs af grænserne og 
samtidig lette den frie udveksling af 
tjenesteydelser for tjenesteydere og 
fremme en fair konkurrence tjenesteydere 
imellem.

Dette direktiv har til formål at sikre, at 
medlemsstaterne effektivt kan håndhæve 
direktiv 96/71/EF. Dette direktiv 
fastsætter nødvendige 
gennemførelsesinstrumenter for 
ligebehandling af udstationerede
arbejdstagere med hensyn til alle vilkår og 
betingelser for ansættelsen, som er 
gældende på det sted, hvor tjenesten skal 
udføres, som defineret i medlemsstaternes 
nationale lovgivning eller praksis.

Or. de

Ændringsforslag 222
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv har til formål at sikre et 
passende minimumsniveau for beskyttelse
af udstationerede arbejdstageres 
rettigheder som led i udvekslingen af 
tjenesteydelser på tværs af grænserne og 
samtidig lette den frie udveksling af 
tjenesteydelser for tjenesteydere og 
fremme en fair konkurrence tjenesteydere 
imellem.

I overensstemmelse med artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF fastsætter dette direktiv
de nødvendige 
gennemførelsesinstrumenter for 
ligebehandling af udstationerede
arbejdstagere for så vidt angår de arbejds-
og ansættelsesvilkår, der gælder på det 
sted, hvor tjenesten skal udføres, som 
defineret i medlemsstaternes nationale
lovgivning eller praksis og bidrager derfor 
til fair konkurrence på det indre marked.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv har til formål at sikre et 
passende minimumsniveau for beskyttelse 
af udstationerede arbejdstageres rettigheder 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
på tværs af grænserne og samtidig lette den 
frie udveksling af tjenesteydelser for 
tjenesteydere og fremme en fair
konkurrence tjenesteydere imellem.

Dette direktiv har til formål at sikre et 
passende niveau for beskyttelse af 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
på tværs af grænserne, samtidig med at fair 
konkurrence tjenesteydere imellem
fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 224
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv har til formål at sikre et 
passende minimumsniveau for beskyttelse 
af udstationerede arbejdstageres rettigheder 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
på tværs af grænserne og samtidig lette den 
frie udveksling af tjenesteydelser for 
tjenesteydere og fremme en fair 
konkurrence tjenesteydere imellem.

Dette direktiv har til formål at lette den frie 
udveksling af tjenesteydelser for 
tjenesteydere og fremme en fair 
konkurrence tjenesteydere imellem og 
samtidig sikre et passende 
minimumsniveau for beskyttelse af 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
på tværs af grænserne.

Or. en

Ændringsforslag 225
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv har til formål at sikre et 
passende minimumsniveau for beskyttelse
af udstationerede arbejdstageres rettigheder 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
på tværs af grænserne og samtidig lette den 
frie udveksling af tjenesteydelser for 
tjenesteydere og fremme en fair 
konkurrence tjenesteydere imellem.

Dette direktiv har til formål at sikre
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder som led i 
udvekslingen af tjenesteydelser på tværs af 
grænserne og samtidig lette den frie 
udveksling af tjenesteydelser for 
tjenesteydere og fremme en fair 
konkurrence tjenesteydere imellem.

Or. en

Ændringsforslag 226
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører på ingen måde 
medlemsstaternes beføjelser til at 
fastsætte obligatoriske arbejdsstandarder 
og arbejdsvilkår for alle arbejdstagere, 
som søger beskæftigelse på deres område, 
som nævnt i artikel 3, stk. 10, i direktiv 
96/71/EF, så læge disse standarder ikke er 
protektionistiske eller udgør nogen form 
for forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 227
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv sikrer ligebehandling af 
udstationerede arbejdstagere med hensyn 
til de bestemmelser om social og 
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beskæftigelsesmæssig beskyttelse, som 
gælder på det sted, hvor tjenesten ydes, og 
i overensstemmelse med de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som er fastsat i den 
nationale lovgivning og/eller i kollektive 
aftaler, med henblik på at knæsætte 
princippet om lige løn for lige arbejde på 
den samme arbejdsplads. 

Or. de

Ændringsforslag 228
Heinz K. Becker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis bestemmelserne i dette 
håndhævelsesdirektiv er mere specifikke 
eller mere vidtgående end principperne i 
direktiv 96/71/EF, har bestemmelserne i 
96/71/EF ikke forrang.

Or. en

Ændringsforslag 229
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv påvirker på ingen måde 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og i EU-retten, herunder 
retten eller friheden til at strejke eller retten 
til frit at tage andre skridt, der er omfattet 
af specifikke arbejdsmarkedsordninger i 
medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Det berører 

2. Dette direktiv påvirker på ingen måde 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og folkeretten, ILO-
konventioner og chartret om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
retten eller friheden til at strejke eller retten 
til frit at tage andre skridt, der er omfattet 
af specifikke arbejdsmarkedsordninger i 
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heller ikke retten til at forhandle, indgå og 
håndhæve kollektive aftaler og retten til at 
tage kollektive skridt i overensstemmelse 
med national ret og praksis.

medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Det berører 
heller ikke retten til at forhandle, indgå og 
håndhæve kollektive aftaler og retten til at 
tage kollektive skridt i overensstemmelse 
med national ret og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 230
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv påvirker på ingen måde 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og i EU-retten, herunder 
retten eller friheden til at strejke eller retten 
til frit at tage andre skridt, der er omfattet 
af specifikke arbejdsmarkedsordninger i 
medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Det berører 
heller ikke retten til at forhandle, indgå og 
håndhæve kollektive aftaler og retten til at 
tage kollektive skridt i overensstemmelse 
med national ret og praksis.

2. Dette direktiv påvirker på ingen måde 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes såvel i 
medlemsstaterne som på EU-plan og
internationalt plan, herunder retten eller 
friheden til at strejke eller retten til frit at 
tage andre skridt, der er omfattet af 
specifikke arbejdsmarkedsordninger i 
medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Det berører 
heller ikke retten til at forhandle, indgå og 
håndhæve kollektive aftaler og retten til at 
tage kollektive skridt i overensstemmelse 
med national ret og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 231
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv påvirker på ingen måde 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og i EU-retten, herunder 
retten eller friheden til at strejke eller retten 

2. Dette direktiv påvirker på ingen måde 
udøvelsen af medlemsstaternes kontrol- og 
tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre 
overholdelsen af minimumsniveauet for 
arbejds- og ansættelsesvilkårene og 
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til frit at tage andre skridt, der er omfattet 
af specifikke arbejdsmarkedsordninger i 
medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Det berører 
heller ikke retten til at forhandle, indgå og 
håndhæve kollektive aftaler og retten til at 
tage kollektive skridt i overensstemmelse 
med national ret og praksis.

bekæmpe sort arbejde. Dette direktiv 
påvirker ej heller på nogen måde 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og i EU-retten, herunder 
retten eller friheden til at strejke eller retten 
til frit at tage andre skridt, der er omfattet 
af specifikke arbejdsmarkedsordninger i 
medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Det berører 
heller ikke retten til at forhandle, indgå og 
håndhæve kollektive aftaler og retten til at 
tage kollektive skridt i overensstemmelse 
med national ret og praksis.

Or. de

Ændringsforslag 232
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv overholder for så vidt 
angår anvendelsen og håndhævelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkårene for 
udstationerede arbejdstagere 
bestemmelsen i artikel, stk. 4, i direktiv 
96/71/EF, som fastsætter, at: 
"Virksomheder, der er etableret i en ikke-
medlemsstat, må ikke behandles mere 
gunstigt end virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat".

Or. en

Ændringsforslag 233
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor der er uoverensstemmelse 
mellem direktiv 96/71/EF og dette direktiv 
har principperne i direktiv 96/71/EF 
forrang.

Or. en

Ændringsforslag 234
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv sigter mod at støtte det 
indre markeds funktion og forbedre 
gennemførelsen af direktiv 96/71/EF. En 
medlemsstat træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at håndhæve de 
arbejds- og ansættelsesvilkår på det sted, 
hvor tjenesten udføres, og afskaffe enhver 
i nationalitet begrundet 
forskelsbehandling af medlemsstaternes 
arbejdstagere, for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 235
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Dette direktiv berører på ingen måde 
medlemsstaternes beføjelser til at 
fastsætte obligatoriske arbejdsstandarder 
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og arbejdsvilkår for alle arbejdstagere, 
som søger beskæftigelse på deres område, 
som det fremgår af artikel 3, stk. 10, i 
direktiv 96/71/EF, så længe disse 
standarder ikke er protektionistiske eller 
udgør nogen form for forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 236
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a
I overensstemmelse med nærheds- og 
proportionalitetsprincippet og for at 
overholde de nationale retlige rammer og 
systemer for forholdet mellem 
arbejdsmarkedets parter, der allerede 
findes, kræver dette direktiv ikke, at 
medlemsstaterne erstatter de eksisterende 
retlige procedurer for tvistbilæggelse med 
hensyn til lønforhold, gennem 
obligatorisk anvendelse af princippet om 
solidarisk hæftelse i 
underkontrahentkæder, enten i de enkelte 
sektorer eller generelt, hvor sådanne 
eksisterende procedurer allerede er 
gennemført og efterleves på korrekt vis.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk indførelse af solidarisk hæftelse i underkontrahentkæder i det flertal af 
medlemsstater, hvor det ikke allerede findes, vil undergrave det eksisterende velfungerende 
forhold mellem arbejdsmarkedets parter og de gældende velfungerende retlige rammer. Der 
er ikke belæg for, at udvidelse af en sådan tradition, der praktiseres i et mindretal af 
medlemsstaterne, vil føre til en bedre gennemførelse af direktivet, og det er i strid med 
nærhedsprincippet.
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Ændringsforslag 237
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a
Forholdet til EU-retten

1. Dette direktiv og direktiv 96/71/EF 
gælder med forbehold af mere gunstige 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
arbejdstagere fastsat i andre EU-retlige 
instrumenter.
2. Hvor der er uoverensstemmelse mellem 
dette direktiv og direktiv 96/71/EF på den 
ene side og direktiv 2008/104/EF om 
vikararbejde på den anden side, har de 
instrumenter, som sikrer arbejdstageren 
den mest gunstige behandling for så vidt 
angår arbejds- og ansættelsesvilkår, 
forrang.

Or. en

Ændringsforslag 238
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a
Hvor bestemmelser i dette 
håndhævelsesdirektiv er mere specifikke 
eller mere vidtgående end principperne i 
direktiv 96/71/EF, har bestemmelserne i 
96/71/EF ikke forrang.
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Or. en

Ændringsforslag 239
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "kompetent myndighed": en myndighed, 
som en medlemsstat har udpeget til at 
udføre opgaver i henhold til dette direktiv 
b)

a) "kompetent myndighed": et organ, som 
en medlemsstat har udpeget til at udføre 
opgaver i henhold til dette direktiv, 
herunder arbejdsmarkedets parter

Or. en

Ændringsforslag 240
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "kompetent myndighed": en myndighed, 
som en medlemsstat har udpeget til at 
udføre opgaver i henhold til dette direktiv 
b)

a) "kompetent myndighed": et organ, som 
en medlemsstat har udpeget til at udføre 
opgaver i henhold til dette direktiv eller 
direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 241
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm 
Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "kompetent myndighed": en myndighed, 
som en medlemsstat har udpeget til at 
udføre opgaver i henhold til dette direktiv 
b)

a) "kompetent myndighed": offentlige 
myndigheder i en medlemsstat, som denne 
medlemsstat har udpeget til at udføre 
opgaver i henhold til dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 242
Heinz K. Becker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "udstationeret arbejdstager": en 
arbejdstager, der i en begrænset periode 
udfører sit arbejde på en anden 
medlemsstats område end den, hvor han 
almindeligvis bor og arbejder for sin 
arbejdsgiver i forbindelse med 
tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 243
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en medlemsstats kompetente 
myndighed, der fremsætter en anmodning 
om bistand, oplysninger, meddelelse eller 
inddrivelse af en bøde eller sanktion som 
omhandlet i kapitel V

b) en medlemsstats kompetente 
myndighed, der fremsætter en anmodning 
om bistand, oplysninger, meddelelse eller 
inddrivelse af en bøde eller sanktion som 
omhandlet i kapitel VI

Or. en
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Ændringsforslag 244
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-
Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)"udstationeret arbejdstager": en 
arbejdstager, der i en begrænset periode 
udfører sit arbejde på en anden 
medlemsstats område end den, hvor han 
almindeligvis bor og arbejder for sin 
arbejdsgiver i forbindelse med 
tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 245
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "virksomhed etableret i en 
medlemsstat": et foretagende, der rent 
faktisk udøver erhvervsvirksomhed som 
omhandlet i artikel 49 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde i et 
ikke nærmere angivet tidsrum og ved 
hjælp af en fast infrastruktur, hvorfra 
aktiviteten med levering af tjenesteydelser 
rent faktisk udføres

Or. en

Ændringsforslag 246
Jutta Steinruck
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "grænseoverskridende levering af 
tjenesteydelser": den foreløbige eller 
lejlighedsvise levering af tjenesteydelser, 
jf. artikel 49 og 50 i TEUF, som 
forudsætter væsentlig økonomisk aktivitet 
i etableringsmedlemsstaten

Or. de

Ændringsforslag 247
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) "værtsmedlemsstat": den 
medlemsstat, som arbejdstageren er 
midlertidigt udstationeret til i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv og direktiv 
96/71/EF

Or. de

Ændringsforslag 248
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forhindring af misbrug og omgåelse Foranstaltninger til håndhævelse og 
gennemførelse af samt kontrol med 
direktivet

Or. en



PE504.077v02-00 18/91 AM\925209DA.doc

DA

Ændringsforslag 249
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forhindring af misbrug og omgåelse Foranstaltninger til håndhævelse og 
gennemførelse af samt kontrol med 
direktivet

Or. en

Ændringsforslag 250
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forhindring af misbrug og omgåelse Minimumsbestemmelser for 
gennemførelse og tilsyn

Or. en

Ændringsforslag 251
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forhindring af misbrug og omgåelse Minimumssæt af 
håndhævelsesforanstaltninger for 
gennemførelse og overvågning

Or. en
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Ændringsforslag 252
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF foretager
de kompetente myndigheder en samlet 
bedømmelse af alle faktuelle elementer, 
der karakteriserer de aktiviteter, der udøves 
af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, og, om 
nødvendigt, i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen sker, for at afgøre, om 
den reelt udøver væsentlige aktiviteter, der 
ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter i 
etableringsmedlemsstaten eller ansættelse 
af personale alene i den medlemsstat, 
hvortil udstationeringen sker. Følgende 
betingelser finder anvendelse:
Etableringsmedlemsstaten er:

Or. en

Ændringsforslag 253
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten og i 
værtsmedlemsstaten, for at afgøre, om den 
reelt udøver væsentlige aktiviteter. Ren
intern forvaltning og/eller administrative 
aktiviteter i etableringsmedlemsstaten 
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eller aktiviteter i værtsmedlemsstaten, der 
blot vedrører ansættelse af personale, 
udelukker udstationering. Disse elementer
omfatter som minimum:

Or. de

Ændringsforslag 254
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten og i 
værtsmedlemsstaten, for at afgøre, om den 
reelt udøver væsentlige aktiviteter, der ikke 
blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Ren intern 
forvaltning og/eller administrative 
aktiviteter i etableringsmedlemsstaten 
eller aktiviteter i værtsmedlemsstaten, der 
blot vedrører ansættelse af personale, 
udelukker udstationering. Disse elementer
omfatter som minimum:

Or. de

Ændringsforslag 255
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
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og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
kan bl.a. omfatte:

og håndhæve direktiv 96/71/EF foretager
de kompetente myndigheder en samlet 
bedømmelse af alle faktuelle elementer, 
der karakteriserer de aktiviteter, der udøves 
af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, og, om 
nødvendigt, i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen sker, for at afgøre, om 
den reelt udøver væsentlige aktiviteter, der 
ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter i 
etableringsmedlemsstaten eller ansættelse 
af personale alene i den medlemsstat, 
hvortil udstationeringen sker. Følgende
elementer tages navnlig i betragtning:

Or. en

Ændringsforslag 256
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF forelægger 
virksomheder, som udstationerer 
arbejdstagere, på anmodning 
dokumentation for de kompetente 
myndigheder for, at den reelt udøver 
væsentlige aktiviteter, der ikke blot er 
intern forvaltning og/eller administrative 
aktiviteter, på etableringsmedlemsstatens 
område.

De kompetente myndigheder tager højde 
for alle faktuelle elementer, som 
karakteriserer disse aktiviteter. Sådanne 
elementer kan omfatte, men er ikke 
begrænset til:

Or. en
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Ændringsforslag 257
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF forelægger 
arbejdsgiveren de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 258
Heinz K. Becker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF forelægger 
arbejdsgiveren de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 259
Mitro Repo
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Kriterierne 
omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 260
Tadeusz Cymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver aktiviteter. Disse 
elementer omfatter:

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med såvel direktiv 2006/123/EF og forordning nr. 883/004/EF
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Ændringsforslag 261
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver aktiviteter. Disse 
elementer kan bl.a. omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 262
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder i de tilfælde, 
hvor der hersker tvivl med hensyn til 
karakteren af udstationeringen, hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Sådanne 
vurderinger skal være forholdsmæssige 
og ikke-diskriminerende og kan bl.a. 
omfatte følgende elementer:

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende at sikre, at gennemførelsen af direktivet yder udstationerede arbejdstagere 
effektiv beskyttelse, samtidig med at princippet om ligebehandling og om forbud mod 
forskelsbehandling overholdes. Medlemsstaternes myndigheder må ikke anvende alt for 
vidtgående vurderingsmetoder som en form for forskelsbehandling over for virksomheder fra 
andre medlemsstater. Alle håndhævelsesforanstaltninger skal bevare arbejdstagerens 
rettigheder, samtidig med at de overholder retten til fri bevægelighed og retten til fri 
udveksling af tjenesteydelser inden for det indre marked.

Ændringsforslag 263
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
omfatter som minimum: 

Or. de

Ændringsforslag 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
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etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
kan bl.a. omfatte:

etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver aktiviteter, der ikke 
blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
omfatter kun:

Or. en

Ændringsforslag 265
Csaba Őry

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udstationerer arbejdstagere 
på en anden medlemsstats område som 
led i transnational levering af 
tjenesteydelser. Disse elementer kan
udelukkende omfatte:

Or. hu

Ændringsforslag 266
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
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om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan udelukkende omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 267
Marek Henryk Migalski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

1. Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver aktiviteter. Disse 
elementer kan udelukkende omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 268
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat, har tilladelse til at udøve et 
erhverv eller er optaget i handelskamre 
eller faglige organisationer

a) det sted, hvor virksomheden udøver sine 
væsentlige erhvervsaktiviteter inden for 
den branche, hvor den udstationerede 
arbejdstager er ansat
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Or. en

Ændringsforslag 269
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer,
betaler skat, har tilladelse til at udøve et 
erhverv eller er optaget i handelskamre 
eller faglige organisationer

a) det sted, hvor virksomheden i 
almindelighed udøver sine væsentlige 
erhvervsaktiviteter inden for den branche, 
hvor den udstationerede arbejdstager er 
ansat

Or. en

Ændringsforslag 270
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat, har tilladelse til at udøve et 
erhverv eller er optaget i handelskamre 
eller faglige organisationer

a) etableringsmedlemsstaten er det sted, 
hvor virksomheden udøver sin væsentlige 
erhvervsaktivitet, hvor hovedparten af 
dens kundekontrakter gennemføres, hvor 
den har hjemsted og dens administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat og socialsikringsbidrag, har 
tilladelse til at udøve et erhverv eller er 
optaget i handelskamre eller faglige 
organisationer

Or. de

Ændringsforslag 271
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer,
betaler skat, har tilladelse til at udøve et 
erhverv eller er optaget i handelskamre 
eller faglige organisationer

a) etableringslandet er det sted, hvor 
virksomheden udøver sin væsentlige, 
kvantificerbare erhvervsaktivitet og har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, og hvor den betaler skat og 
socialsikringsbidrag og har tilladelse til at 
udøve et erhverv eller er optaget i 
handelskamre eller faglige organisationer

Or. en

Ændringsforslag 272
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat, har tilladelse til at udøve et 
erhverv eller er optaget i handelskamre 
eller faglige organisationer

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat og socialsikringsbidrag, har 
tilladelse til at udøve et erhverv eller er 
optaget i handelskamre eller faglige 
organisationer

Or. en

Ændringsforslag 273
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat, har tilladelse til at udøve et 
erhverv eller er optaget i handelskamre 
eller faglige organisationer

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat og socialsikringsbidrag, har 
tilladelse til at udøve et erhverv eller er 
optaget i handelskamre eller faglige 
organisationer

Or. en

Ændringsforslag 274
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm 
Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat, har tilladelse til at udøve et 
erhverv eller er optaget i handelskamre 
eller faglige organisationer

a) det sted, hvor virksomheden har 
hjemsted, og dennes administration er 
placeret, hvor den benytter kontorer, 
betaler skat eller i henhold til national 
lovgivning har tilladelse til at udøve et 
erhverv eller er optaget i handelskamre 
eller faglige organisationer

Or. en

Ændringsforslag 275
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det sted, hvor virksomheden betaler 
skat og socialsikringsbidrag
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Or. en

Ændringsforslag 276
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) hvor mere end 25 % af omsætningen 
genereres i etableringsmedlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 277
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves

b) det sted, hvor virksomheden betaler 
socialsikringsbidrag

Or. en

Ændringsforslag 278
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves

b) etableringsmedlemsstaten, hvor de 
udsendte arbejdstagere hverves og normalt 
er ansat 

Or. de
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Ændringsforslag 279
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves

b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves og sædvanligvis er ansat

Or. en

Ændringsforslag 280
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves

b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves og normalt er ansat

Or. en

Ændringsforslag 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) det sted, hvorfra arbejdstagere er 
udstationeret

Or. en



AM\925209DA.doc 33/91 PE504.077v02-00

DA

Ændringsforslag 282
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den lovgivning, der finder anvendelse 
på de kontrakter, som virksomheden
indgår dels med sine arbejdstagere, dels 
med sine kunder

c) det sted, hvor virksomheden genererer 
mindst 25 % af sin omsætning

Or. en

Ændringsforslag 283
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den lovgivning, der finder anvendelse 
på de kontrakter, som virksomheden 
indgår dels med sine arbejdstagere, dels
med sine kunder

c) dels den andel af personalet, som 
arbejder i etableringsmedlemsstaten, og 
dels det sted, hvor hovedparten af 
kundekontrakterne gennemføres 

Or. en

Ændringsforslag 284
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den lovgivning, der finder anvendelse på 
de kontrakter, som virksomheden indgår
dels med sine arbejdstagere, dels med sine
kunder

c) den lovgivning, der finder anvendelse på 
de kontrakter, som virksomheden indgår 
med sine kunder, og dokumentation for, at 
etableringslandets lovgivning finder 



PE504.077v02-00 34/91 AM\925209DA.doc

DA

anvendelse på de kontrakter, der indgås 
med virksomhedens arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 285
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forholdet mellem antallet af 
arbejdstagere i henholdsvis 
etableringsmedlemsstaten og 
værtsmedlemsstaten 

Or. de

Ændringsforslag 286
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det sted, hvor virksomheden udøver 
sine vigtigste aktiviteter, og hvor det har 
administrativt personale

d) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves og sædvanligvis er ansat

Or. en

Ændringsforslag 287
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det sted, hvor virksomheden udøver sine 
vigtigste aktiviteter, og hvor det har 
administrativt personale

d) den etableringsmedlemsstat, hvor 
virksomheden udøver sine vigtigste 
aktiviteter inden for den branche, hvor 
den udstationerede arbejdstager er ansat,
og mere end 50 % af omsætningen skabes 
i etableringsmedlemsstaten 

Or. de

Ændringsforslag 288
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det sted, hvor virksomheden udøver sine 
vigtigste aktiviteter, og hvor det har 
administrativt personale

d) det sted, hvor virksomheden udøver sine 
vigtigste aktiviteter, herunder indgår 
hovedparten af sine kundekontrakter, og 
hvor det har administrativt personale

Or. en

Ændringsforslag 289
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det sted, hvor virksomheden udøver sine
vigtigste aktiviteter, og hvor det har 
administrativt personale

d) det sted, hvor virksomheden udøver sine 
aktiviteter, og hvor den har administrativt 
personale

Or. en
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Ændringsforslag 290
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det sted, hvor virksomheden udøver sine 
vigtigste aktiviteter, og hvor det har 
administrativt personale

d) det sted, hvor virksomheden udøver sine 
vigtigste aktiviteter, herunder indgår 
hovedparten af sine kundekontrakter, og 
hvor det har administrativt personale

Or. en

Ændringsforslag 291
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 292
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 293
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 294
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 295
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 296
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

e) det sted, hvor virksomheden har 
administrativt personale

Or. en

Ændringsforslag 297
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

e) det sted, hvor hovedparten af 
kundekontrakterne udføres

Or. de

Ændringsforslag 298
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

e) antallet af udførte kontrakter og/eller 
størrelsen af omsætningen i 
etableringsmedlemsstaten

Or. fr
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Ændringsforslag 299
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

e) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter eller størrelsen af omsætningen i 
etableringsmedlemsstaten eller det sted, 
hvor størstedelen af kontrakterne med 
kunder udføres.

Or. en

Ændringsforslag 300
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) virksomheden har været etableret i 
etableringsmedlemsstaten i mindst to år

Or. de

Ændringsforslag 301
Mitro Repo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over kriterier er ikke-udtømmende. 
Medlemsstaterne har ret til at fastsætte 
andre bindende elementer, der ikke er 
nævnt i listen.
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Or. en

Ændringsforslag 302
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a – indledning (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede bedømmelse tager endvidere 
som minimum højde for følgende 
elementer:

Or. en

Ændringsforslag 303
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det sted, hvor virksomheden betaler 
skat

Or. en

Ændringsforslag 304
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den andel af personalet, som arbejder i 
etableringsmedlemsstaten
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Or. en

Ændringsforslag 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det sted, hvor hovedparten af 
kundekontrakterne udføres

Or. en

Ændringsforslag 306
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det unormalt lave antal udførte 
kontrakter og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 307
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af disse elementer tilpasses
efter hvert enkelt tilfælde og arten af de 
aktiviteter, som virksomheden udøver i 
den medlemsstat, hvor den er etableret.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 308
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af disse elementer tilpasses 
efter hvert enkelt tilfælde og arten af de 
aktiviteter, som virksomheden udøver i 
den medlemsstat, hvor den er etableret.

Medlemsstaterne kan fastsætte 
supplerende kriterier, som de kompetente 
myndigheder skal verificere, hvis en 
virksomhed udøver væsentlige aktiviteter i 
etableringsmedlemsstaten. Anvendelsen af 
disse supplerende kriterier skal være 
betinget af Kommissionens kontrol og 
godkendelse og derefter offentliggøres og 
klart meddeles medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 309
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af disse elementer tilpasses 
efter hvert enkelt tilfælde og arten af de 
aktiviteter, som virksomheden udøver i den 
medlemsstat, hvor den er etableret.

Vurderingen af disse elementer tilpasses 
efter hvert enkelt tilfælde og arten af de 
aktiviteter, som virksomheden udøver i den 
medlemsstat, hvor den er etableret. Hvis 
virksomheden ikke er i stand til at 
fremlægge dokumentation for, at det 
udøver hovedparten af sine aktiviteter i 
etableringsmedlemsstaten, behandles den 
som om den fra begyndelsen havde været 
etableret i værtsmedlemsstaten.

Or. de
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Ændringsforslag 310
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af disse elementer tilpasses 
efter hvert enkelt tilfælde og arten af de 
aktiviteter, som virksomheden udøver i den 
medlemsstat, hvor den er etableret.

Vurderingen af disse elementer tilpasses 
efter hvert enkelt tilfælde og arten af de 
aktiviteter, som virksomheden udøver i den 
medlemsstat, hvor den er etableret, og/eller 
det tidsrum, hvori disse aktiviteter er 
udøvet.

Or. en

Ændringsforslag 311
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af disse elementer tilpasses 
efter hvert enkelt tilfælde og arten af de 
aktiviteter, som virksomheden udøver i den 
medlemsstat, hvor den er etableret.

Vurderingen tilpasses efter hvert enkelt 
tilfælde og arten af de aktiviteter, som 
virksomheden udøver i den medlemsstat, 
hvor den er etableret.

Or. en

Ændringsforslag 312
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en underleverandør ikke er i stand til 
at fremlægge dokumentation for, at han 
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udøver reelle vigtige aktiviteter i den i 
denne artikel omhandlede betydning i 
etableringsmedlemsstaten, anses de af 
underleverandøren udstationerede 
arbejdstagere for at være ansat af den 
ordregivende virksomhed i henhold til alle 
de lovgivnings- eller 
overenskomstmæssige rettigheder og 
forpligtelser, som gælder i 
værtsmedlemsstaten. 

Or. en

Ændringsforslag 313
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rent administrative aktiviteter eller 
virksomheder, som kun har medarbejdere 
i værtsmedlemsstaten, hører ikke under 
anvendelsesområdet for direktiv 96/71/EF 
eller dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF.

Ændringsforslag 314
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ethvert supplerende element skal 
begrænses til det formål at påvise 
udstationeringens lovlighed.
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Or. en

Ændringsforslag 315
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne vurdere, om en udstationeret 
arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde 
i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende normalt arbejder, 
undersøges alle faktuelle elementer, der 
karakteriserer et sådant arbejde og 
arbejdstagerens situation.

For bedre at kunne gennemføre artikel 3 
og 5 i direktiv 96/71/EF og for at kunne
vurdere, om en udstationeret arbejdstager 
midlertidigt udfører sit arbejde i en anden 
medlemsstat end den, hvor vedkommende 
normalt arbejder, undersøges alle faktuelle 
elementer, der karakteriserer et sådant 
arbejde og arbejdstagerens situation, af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 316
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne vurdere, om en udstationeret 
arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde 
i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende normalt arbejder, 
undersøges alle faktuelle elementer, der 
karakteriserer et sådant arbejde og 
arbejdstagerens situation. 

For at kunne vurdere, om en udstationeret 
arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde 
i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende normalt arbejder, 
undersøges alle faktuelle elementer, der 
karakteriserer et sådant arbejde og 
arbejdstagerens situation, af den 
kompetente myndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 317
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne vurdere, om en udstationeret 
arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde 
i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende normalt arbejder, 
undersøges alle faktuelle elementer, der 
karakteriserer et sådant arbejde og 
arbejdstagerens situation. 

For at kunne vurdere, om en udstationeret 
arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde 
i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende normalt arbejder, 
undersøges alle faktuelle elementer, der 
karakteriserer et sådant arbejde og 
arbejdstagerens situation, af den 
kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 318
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Følgende elementer tages navnlig i 
betragtning:

Or. en

Ændringsforslag 319
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Sådanne elementer kan omfatte, men er 
ikke begrænset til:
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Or. en

Ændringsforslag 320
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer omfatter som minimum 
følgende kriterium:

Or. de

Ændringsforslag 321
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer omfatter:

Or. de

Ændringsforslag 322
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Alle følgende betingelser finder 
anvendelse:

Or. en
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Ændringsforslag 323
Heinz K. Becker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 324
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 325
Csaba Őry

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer kan udelukkende omfatte:

Or. hu

Ændringsforslag 326
Milan Cabrnoch

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

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer kan udelukkende omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 327
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer kan udelukkende omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 328
Marek Henryk Migalski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer kan udelukkende omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 329
Tadeusz Cymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Disse elementer kan udelukkende omfatte:

Or. en
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Ændringsforslag 330
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat. Udstationeringens 
varighed fastsættes i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 6, i direktiv 96/71/EF.
Lignende tjenesteydelseskontrakter med 
same tjenesteyder og same ordregiver, 
som udføres hurtigt eller umiddelbart 
efter hinanden på det samme sted, anses 
som én tjenesteydelse

Or. de

Ændringsforslag 331
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat. Udstationeringens 
varighed fastsættes i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 6, i direktiv 96/71/EF.
Lignende tjenesteydelseskontrakter med 
same tjenesteyder og same ordregiver, 
som udføres hurtigt eller umiddelbart 
efter hinanden på det samme sted, anses 
som én tjenesteydelse

Or. de

Ændringsforslag 332
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat

a) de udstationerede arbejdstageres 
arbejde udføres i en begrænset periode i en 
anden medlemsstat end den, hvor den 
ansatte normalt udfører sit arbejde, og 
begynder på en bestemt dag. I 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, i 
direktiv 96/71/EF skal der ved 
beregningen af denne begrænsede periode 
tages højde for enhver tidligere periode, 
hvor den pågældende stilling har været 
besat med en udstationeret arbejdstager

Or. en

Ændringsforslag 333
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat

a) arbejdet udføres i en begrænset periode 
på højst seks måneder i en anden 
medlemsstat. Efter aftale med 
arbejdsmarkedets parter i den
medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker, kan udstationeringsperioden være 
længere, men under ingen 
omstændigheder overskride et år. Der bør 
navnlig rettes særlig fokus på, hvor længe 
arbejdstageren har været udstationeret i 
forhold til, hvor længe han har arbejdet 
på sit sædvanlige arbejdssted 

Or. en
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Ændringsforslag 334
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat

a) arbejdet udføres i en begrænset periode 
på højst 24 måneder i en anden 
medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 335
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat. Der bør navnlig 
rettes særlig fokus på, hvor længe 
arbejdstageren har været udstationeret i 
forhold til, hvor længe han har arbejdet 
på sit sædvanlige arbejdssted 

Or. en

Ændringsforslag 336
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udstationeringen sker fra den 
medlemsstat, i eller fra hvilken den 
ansatte normalt udfører sit arbejde

Or. en
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Ændringsforslag 337
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstationeringen finder sted til en anden 
medlemsstat end den, hvori eller hvorfra 
arbejdstageren sædvanligvis udfører sit 
arbejde i henhold til forordning (EF) nr. 
593/2008 og/eller Romkonventionen

b) udstationeringen finder sted til en anden 
medlemsstat end den, hvori eller hvorfra 
arbejdstageren sædvanligvis udfører sit 
arbejde 

Or. de

Ændringsforslag 338
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstationeringen finder sted til en anden 
medlemsstat end den, hvori eller hvorfra 
arbejdstageren sædvanligvis udfører sit 
arbejde i henhold til forordning (EF) nr. 
593/2008 og/eller Romkonventionen

b) udstationeringen finder sted til en anden 
medlemsstat end den, hvori eller hvorfra 
arbejdstageren sædvanligvis udfører sit 
arbejde 

Or. en

Ændringsforslag 339
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstationeringen finder sted til en anden b) udstationeringen finder sted til en anden 
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medlemsstat end den, hvori eller hvorfra 
arbejdstageren sædvanligvis udfører sit 
arbejde i henhold til forordning (EF) nr. 
593/2008 og/eller Romkonventionen

medlemsstat end den, hvori eller hvorfra 
arbejdstageren sædvanligvis udfører sit 
arbejde

Or. en

Ændringsforslag 340
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der eksisterer et ansættelsesforhold 
med arbejdstageren i overensstemmelse 
med lovgivningen i 
etableringsmedlemsstaten i mindst tre 
måneder forud for udstationeringen

Or. en

Ændringsforslag 341
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der eksisterer et ansættelsesforhold 
med arbejdstageren i overensstemmelse 
med lovgivningen i 
etableringsmedlemsstaten i mindst tre 
måneder forud for udstationeringen

Or. en
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Ændringsforslag 342
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) udstationeringen sker fra den 
medlemsstat, hvor arbejdstageren normalt 
udfører sit arbejde, og 
ansættelsesforholdet er ikke udelukkende 
indgået med henblik på udstationeringen

Or. en

Ændringsforslag 343
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) udstationeringen sker fra den 
medlemsstat, hvor arbejdstageren normalt 
udfører sit arbejde, og 
ansættelsesforholdet er ikke udelukkende 
indgået med henblik på udstationeringen

Or. en

Ændringsforslag 344
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 

c) arbejdstageren udstationeres fra den 
medlemsstat, hvor han normalt udfører sit 
arbejde, og ansættelseskontrakten finder 
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han/hun er udstationeret, efter udførelsen 
af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

ikke udelukkende anvendelse på 
udstationeringen

Or. de

Begrundelse

Virkningen af "synkroniseringsforbudet" er at sikre, at virksomhederne ikke ansætter 
arbejdstagere i en periode, som svarer til udstationeringsperioden, og har vist sig at være et 
effektivt redskab til at undgå misbrug af usikre ansættelsesforhold.

Ændringsforslag 345
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 
han/hun er udstationeret, efter udførelsen 
af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

c) den udstationerede arbejdstager er 
normalt ansat i perioden for 
udstationeringen og er ansat i 
virksomheden forud for og efter 
udstationeringsperioden

Or. en

Ændringsforslag 346
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 
han/hun er udstationeret, efter udførelsen 

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde for den samme arbejdsgiver på sit 
sædvanlige ansættelsessted uden for 
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af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

udstationeringsmedlemsstaten efter 
udførelsen af arbejdet eller 
tjenesteydelserne, for hvilke han eller hun 
var udstationeret

Or. en

Ændringsforslag 347
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 
han/hun er udstationeret, efter udførelsen 
af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde for den samme arbejdsgiver på sit 
sædvanlige ansættelsessted uden for 
udstationeringsmedlemsstaten efter 
udførelsen af arbejdet eller 
tjenesteydelserne, for hvilke han eller hun 
var udstationeret

Or. en

Ændringsforslag 348
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 
han/hun er udstationeret, efter udførelsen 
af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til og/eller forventes at genoptage 
sit arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 
han/hun er udstationeret, efter udførelsen 
af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

Or. en
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Ændringsforslag 349
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 
han/hun er udstationeret, efter udførelsen 
af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til og forventes at genoptage sit 
arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 
han/hun er udstationeret, efter udførelsen 
af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

Or. en

Ændringsforslag 350
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til eller forventes at genoptage sit 
arbejde i den medlemsstat, fra hvilken 
han/hun er udstationeret, efter udførelsen 
af arbejdet eller tjenesteydelserne, for 
hvilke han eller hun var udstationeret

c) den udstationerede arbejdstager vender 
tilbage til sit arbejde i den medlemsstat, fra 
hvilken han/hun er udstationeret, efter 
udførelsen af arbejdet eller 
tjenesteydelserne, for hvilke han eller hun 
var udstationeret

Or. fr

Ændringsforslag 351
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den udstationerede arbejdstager har 
en gyldig A1-attest, som bekræfter, 
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hvilken socialsikringslovgivning der 
finder anvendelse. A1-attesten er 
udelukkende en informativ indikator for 
arbejdstagerens socialsikringsstatus. Den 
må ikke have tilbagevirkende kraft og skal 
foreligge fra begyndelsen af 
udstationeringsperioden og forud for 
eventuelle inspektioner

Or. en

Ændringsforslag 352
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) arbejdstageren er normalt ansat i en 
anden medlemsstat end den, hvor fra 
udstationeringen sker, og 
ansættelseskontrakten forbliver gyldig 
efter udstationeringen

Or. de

Ændringsforslag 353
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) ansættelseskontrakten blev indgået 
mindst tre måneder forud for 
udstationeringen

Or. de



PE504.077v02-00 60/91 AM\925209DA.doc

DA

Ændringsforslag 354
Minodora Cliveti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) arbejdsgiveren, som udstationerer 
arbejdstageren, garanterer lønnen på 
udstationeringstidspunktet

Or. en

Ændringsforslag 355
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt 
eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, og i 
bekræftende fald, hvordan det sker

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt 
eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, i 
overensstemmelse med det økonomiske 
niveau og vilkårene i værtslandet, samt et 
udlandstillæg, og i bekræftende fald, 
hvordan det sker

Or. en

Ændringsforslag 356
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt 
eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, og i 
bekræftende fald, hvordan det sker 

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt 
eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, og 
godtgørelsesmetoden
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Or. en

Ændringsforslag 357
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt 
eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, og i 
bekræftende fald, hvordan det sker

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt 
eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren

Or. en

Ændringsforslag 358
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt 
eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, og i 
bekræftende fald, hvordan det sker

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 359
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt (Vedrører ikke den danske tekst)
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eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, og i 
bekræftende fald, hvordan det sker

Or. it

Begrundelse

Sproglig ændring – vedrører kun den italienske version.

Ændringsforslag 360
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt 
eller godtgøres af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, og i 
bekræftende fald, hvordan det sker

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 361
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle tidligere gentagne perioder, 
hvor stillingen har været besat af den 
samme eller en anden (udstationeret)
arbejdstager.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 362
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle tidligere gentagne perioder, 
hvor stillingen har været besat af den 
samme eller en anden (udstationeret) 
arbejdstager.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 363
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle tidligere gentagne perioder, 
hvor stillingen har været besat af den 
samme eller en anden (udstationeret) 
arbejdstager.

e) ingen tidligere gentagne perioder, hvor 
stillingen har været besat af den samme 
eller en anden (udstationeret) arbejdstager.

Erstatning af en udstationeret 
arbejdstager med en anden arbejdstager 
eller gentagen ansættelse af den samme 
arbejdstager i en given stilling inden for 
en begrænset periode berettiger til at 
formode, at der ikke længere er tale om en 
midlertidig udstationering i den i artikel 3, 
stk. 6, i direktiv 96/71/EF omhandlede 
betydning, som fastsætter, at 
udstationeringens varighed beregnes ud 
fra en referenceperiode på et år fra dens 
begyndelse, navnlig hvor de enkelte 
perioders samlede varighed overstiger tolv 
måneder. Hvis en udstationeret 
arbejdstager – for så vidt angår 
socialsikringslovgivningen – endvidere 
erstattes af en anden arbejdstager i 
medfør af artikel 12, stk. 1, litra a), i 
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forordning nr. 883/2004, er yderligere 
udstationering som hovedregel ikke mulig 
for erstatningsarbejdstagerens 
vedkommende, uanset varigheden af den 
tidligere udstationering.

Or. de

Ændringsforslag 364
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle tidligere gentagne perioder, 
hvor stillingen har været besat af den 
samme eller en anden (udstationeret) 
arbejdstager.

e) eventuelle tidligere gentagne perioder, 
hvor stillingen har været besat af den 
samme eller en anden (udstationeret) 
arbejdstager.

Erstatning af en udstationeret 
arbejdstager med en anden arbejdstager 
eller gentagen ansættelse af den samme 
arbejdstager i en given stilling over en 
begrænset periode giver anledning til en 
retlig formodning om, at aktiviteten ikke 
er af midlertidig karakter. En aktivitet 
anses ikke for at være midlertidig, hvis de 
enkelte udstationeringers samlede 
varighed overstiger tolv måneder i 
overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 
96/71/EF. 

Or. de

Begrundelse

Socialsikringslovgivningen udelukker i princippet også, at en udstationeret arbejdstager 
erstattes med en anden udstationeret arbejdstager i medfør af artikel 12, stk. 1, litra a), i 
forordning (EF) nr. 883/2004 uanset varigheden af den tidligere udstationering. 

Ændringsforslag 365
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

e) eventuelle tidligere gentagne perioder, 
hvor stillingen har været besat af den 
samme eller en anden (udstationeret) 
arbejdstager.

e) eventuelle tidligere gentagne perioder, 
hvor stillingen ikke var besat af den samme 
eller en anden (udstationeret) arbejdstager

Or. en

Ændringsforslag 366
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) der er ikke tale om udstationering, 
hvis en arbejdstager rekrutteres og/eller 
allerede var ansat i værtsmedlemsstaten 

Or. de

Ændringsforslag 367
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) der er ikke tale om udstationering, 
hvis en arbejdstager ansættes direkte eller 
indirekte som strejkebryder, eller det på 
troværdig vis kan godtgøres, at dette var 
hensigten

Or. de

Ændringsforslag 368
Marek Henryk Migalski
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Endvidere kan fraværet af en gyldig 
A1-attest udstedt til den udstationerede 
arbejdstager være en indikation for, at 
situationen ikke bør karakteriseres som en 
"midlertidig udstationering" til et andet 
land end det land, hvor arbejdstageren 
normalt arbejder

Or. en

Ændringsforslag 369
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kravene i henhold til artikel 3, stk. 1, 
er opfyldt

Or. en

Ændringsforslag 370
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 a - indledning (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samlede bedømmelse tager endvidere 
som minimum højde for følgende 
elementer:

Or. en
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Ændringsforslag 371
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvor længe arbejdstageren har været 
udstationeret i forhold til, hvor længe han 
har arbejdet på sit sædvanlige arbejdssted 

Or. en

Ændringsforslag 372
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 a - litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvorledes udgifter til rejse, kost og logi 
betales eller godtgøres af den
arbejdsgiver, der udstationerer 
arbejdstageren

Or. en

Ændringsforslag 373
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdsgiveren meddeler forud for 
leveringen af tjenesteydelsen de 
kompetente myndigheder alle de 
oplysninger, som er nødvendige for at 
vurdere, om arbejdsgiveren opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1.
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Or. en

Ændringsforslag 374
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Besiddelse af en attest vedrørende 
social sikring, som f.eks. A1-blanketten, 
er en indikation på, at en virksomhed reelt 
udøver sine aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 375
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De elementer, der er afgørende for, 
om en virksomhed reelt udøver aktiviteter 
i den medlemsstat, hvor den er etableret, 
og ud fra hvilke det vurderes, om en 
udstationeret arbejdstager midlertidigt 
udfører sit arbejde i en anden 
medlemsstat end den, hvor han eller hun 
normalt arbejder, fortolkes på en 
afbalanceret måde i overensstemmelse 
med bestemmelserne om fri udveksling af 
tjenesteydelser i afsnit IV, kapitel III, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 376
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 377
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen.

Medlemsstaterne kan fastsætte 
supplerende kriterier med henblik på at 
verificere, om en ansættelsessituation har 
karakter af en udstationering. 
Anvendelsen af disse supplerende 
kriterier skal være betinget af 
Kommissionens kontrol og godkendelse 
og offentliggøres og klart meddeles 
medlemsstaten. 

Or. en

Ændringsforslag 378
Thomas Händel

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

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen.

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen. 

Kan virksomheden ikke bevise, at en 
arbejdstager midlertidigt udstationeres til 
en anden medlemsstat, behandles 
arbejdstageren som om han fra starten af 
sin aktivitet var arbejdstager i 
værtsmedlemsstaten. Arbejds- og 
ansættelsesvilkårene i 
etableringsmedlemsstaten finder 
anvendelse, såfremt disse er mere 
gunstige.

Or. de

Ændringsforslag 379
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen.

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår i den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og skal derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen.

Or. en
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Ændringsforslag 380
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen.

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de
særlige forhold, der kendetegner 
situationen. Manglende opfyldelse af et 
eller flere af disse kriterier indikerer ikke 
nødvendigvis, at der ikke er tale om en 
reel udstationering.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at erkende, at en virksomhed under visse omstændigheder muligvis ikke er i 
stand til at opfylde et af de nævnte kriterier, og at der foreligger reelle og behørigt 
begrundede årsager hertil. Det er nødvendigt, at kompetente myndigheder foretager 
vurderingen vedrørende udstationeringens gyldighed på basis af al tilgængelig information 
og ikke på basis af en enkelt indikation.

Ændringsforslag 381
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen.

Alle ovennævnte faktuelle elementer 
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen. Der tages højde for artikel 3, 
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stk. 6, i direktiv 96/71/EF ved 
bedømmelsen af, hvorvidt en 
udstationering er midlertidig eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 382
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle ovennævnte faktuelle elementer
indgår som retningsgivende elementer i 
den samlede bedømmelse, der skal 
foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter 
hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner 
situationen.

Disse elementer skal som minimum 
inkluderes i den samlede bedømmelse.
Kriterierne skal tilpasses efter hvert enkelt 
tilfælde og tage hensyn til de særlige 
forhold, der kendetegner situationen.

Or. en

Ændringsforslag 383
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fastslå, om en person 
udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i 
værtsmedlemsstaten, skal der som 
minimum tages højde for følgende 
kriterier:
a) den pågældende har tidligere i en vis 
tid udøvet selvstændig 
erhvervsvirksomhed i 
etableringsmedlemsstaten 
b) den pågældende opfylder alle krav 
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inden for det relevante aktivitetsområde i 
etableringsmedlemsstaten og har 
mulighed for at genoptage denne aktivitet 
efter sin tilbagevenden 
c) den pågældende har kontor i 
etableringsmedlemsstaten
d) den pågældende har et 
omsætningsafgiftsnummer og betaler skat 
i etableringsmedlemsstaten
e) den pågældende er medlem af 
håndværks- eller handelskamre eller 
erhvervsorganisationer i 
etableringsmedlemsstaten
f) den pågældende demonstrerer sit 
overbevisende kendskab til de 
grundlæggende elementer inden for 
selvstændig erhvervsvirksomhed, f.eks. 
prisfastsættelse, udbud og fakturering 
inden for den relevante branche 
g) den pågældende udfører ikke 
overvejende arbejde for én kontrahent
(h) den pågældende er ikke hierarkisk 
bundet til at accepterer instrukser fra 
kontrahenten eller på nogen anden måde 
involveret i kontrahentens 
erhvervsorganisation.
Hvis den potentielle arbejdsgiver ikke er i 
stand til at godtgøre, at den pågældende 
udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i 
overensstemmelse med 
værtsmedlemsstatens lovgivning, tildeles 
han fra begyndelsen af sin aktivitet 
arbejdstagerstatus og er omfattet af 
bestemmelserne i al relevant lovgivning 
og kollektive aftaler. Arbejds- og 
ansættelsesvilkårene i 
etableringsmedlemsstaten finder 
anvendelse, såfremt disse er mere 
gunstige.

Or. de
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Ændringsforslag 384
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis arbejds- og ansættelsesvilkårene i 
henhold til direktiv 96/71/EF om 
udstationering af arbejdstagere og/eller 
direktiv 2008/12/EF om vikararbejde 
begge er anvendelige på en arbejdstager, 
gælder i tvivlstilfælde bestemmelserne i 
det direktiv, som er mest gunstigt for 
arbejdstageren.
Hvis en arbejdsgiver ikke er i stand til på 
overbevisende måde at godtgøre, hvilke 
arbejds- og ansættelsesvilkår der finder 
anvendelse på den udstationerede 
arbejdstager på grund af en konstruktion 
med en eller flere udstationeringer (flere 
på hinanden følgende udstationeringer, 
flere virksomheder og/eller flere 
medlemsstater) og et eller flere 
vikarbureauer, er gældende lov den, der i 
dobbelt forstand er gunstig for 
arbejdstageren. De individuelle arbejds-
og ansættelsesvilkår i 
etableringsmedlemsstaten sammenlignes 
med arbejds- og ansættelsesvilkårene i 
værtsmedlemsstaten, hvorefter de mest 
gunstige vilkår finder anvendelse på 
arbejdstageren. Desuden sammenlignes 
arbejds- og ansættelsesvilkårene for løs 
arbejdskraft og udstationerede og de 
vilkår, der er mest gunstige for 
arbejdstageren, vælges. Denne dobbelte 
sammenligning for at finde frem til de 
mest gunstige vilkår gælder fra 
beskæftigelsens start.

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre det klart, at enhver mangel på klarhed og ethvert misbrug af ordningerne 
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vil være til skade for de virksomheder, der foretager udstationeringerne.

Ændringsforslag 385
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de i stk. 1 og 2 fastsatte faktuelle 
elementer indgår i den overordnede 
bedømmelse, der foretages, og må derfor 
ikke betragtes isoleret. Vurderingen af 
disse elementer tilpasses efter hvert enkelt 
tilfælde og tager hensyn til de særlige 
forhold, der kendetegner situationen. 
Fravær af et eller flere af elementerne 
udelukker ikke nødvendigvis, at der er tale 
om en udstationering, men kan bidrage til 
at afgøre, om der er tale om en reel 
udstationering.

Or. cs

Ændringsforslag 386
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fastslå, om en person 
udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i 
værtsmedlemsstaten, skal der som 
minimum tages højde for følgende 
kriterier:
a) den pågældende har udøvet selvstændig 
erhvervsvirksomhed i nogen tid forud for 
udstationeringen i den anden medlemsstat
b) den pågældende opfylder alle krav til 
det relevante beskæftigelsesområde i 
etableringsmedlemsstaten og råder over 
midler til at genoptage denne aktivitet 
efter sin tilbagevenden
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c) den pågældende har kontor i 
etableringsmedlemsstaten
d) den pågældende betaler skat i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. de

Ændringsforslag 387
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fraværet af eller manglen på 
dokumenter, såsom de i artikel 3, i 
direktiv 91/533 omhandlede dokumenter, 
eller udstedelsen af en attest vedrørende 
socialsikringslovgivningen (A1-blanketten 
for udstationerede arbejdstager i henhold 
til forordning (EF) nr. 883/2004 og 
dennes gennemførelsesforordning (EF) 
nr. 987/2009), som finder anvendelse på 
arbejdstageren, er en indikation på, at 
situationen ikke bør karakteriseres som en 
"midlertidig udstationering" i et andet 
land end det land, hvor arbejdstageren 
normalt arbejder.

Or. en

Ændringsforslag 388
Jean-Luc Bennahmias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor de i stk. 1 og 2 i denne 
artikel fastsatte kriterier ikke er opfyldt, 
finder alle de i værtsmedlemsstaten 
gældende love, bestemmelser og kollektive 
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aftaler anvendelse på den pågældende 
arbejdstager. Der bør i den forbindelse 
tages skridt til at sikre, at det er de mest 
gunstige ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på den pågældende 
arbejdstager.

Or. fr

Ændringsforslag 389
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at gennemføre, anvende 
og håndhæve direktiv 96/71/EF foretager 
de kompetente myndigheder en samlet 
vurdering af alle faktuelle elementer, som 
er relevante for vurderingen af 
udstationeringen, etableringen af 
virksomheden og arbejdstagerens status. I 
tilfælde af manglende opfyldelse af et 
hvilket som helst af ovenstående kriterier 
er en yderligere verifikation fra den 
pågældende medlemsstat obligatorisk.

Or. en

Ændringsforslag 390
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over kriterier er ikke-udtømmende. 
Medlemsstaterne har ret til at fastsætte 
andre obligatoriske elementer. 
Vurderingen af disse elementer tilpasses 
hvert enkelt tilfælde.
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Or. en

Ændringsforslag 391
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 4 i 
direktiv 96/71/EF og i forbindelse med det 
administrative samarbejde leverer 
etableringsmedlemsstaten efter 
anmodning de relevante oplysninger til 
den anmodende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 392
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår bedømmelsen af 
status som selvstændig erhvervsdrivende i 
værtsmedlemsstaten tages der navnlig 
hensyn til:
a) aflønningsvilkår og forekomsten af et 
underordnelsesforhold mellem en 
arbejdstager og en virksomhed
b) beskæftigelsesaktiviteter forud for 
flytningen til værtsmedlemsstaten
c) opfyldelse af de erhvervsmæssige krav i 
etableringsmedlemsstaten og midler til at 
fortsætte virksomheden efter 
tilbagevenden til 
etableringsmedlemsstaten
d) opretholdelse af et kontor i 
etableringsmedlemsstaten
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e) betaling af skat i 
etableringsmedlemsstaten
f) besiddelse af et momsnummer i 
etableringsmedlemsstaten
g) registrering i handelskamre eller 
faglige organisationer i 
etableringsmedlemsstaten 
h) iværksætterevner.

Or. en

Ændringsforslag 393
Georges Bach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af manglende opfyldelse af 
kriterierne i artikel 3, stk. 1 og 2, finder 
hele lovgivningen, bestemmelserne og de 
kollektive aftaler i værtsmedlemsstaten 
anvendelse på den pågældende 
arbejdstager.
I denne henseende skal det sikres, at det 
er de mest gunstige vilkår, der finder 
anvendelse på den pågældende 
arbejdstager.

Or. en

Ændringsforslag 394
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdsgiveren meddeler forud for 
leveringen af tjenesteydelsen de 
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kompetente myndigheder alle de 
oplysninger, som er nødvendige for at 
vurdere, om arbejdsgiveren opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 395
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Under alle omstændigheder er 
besiddelse af en attest vedrørende social 
sikring, som f.eks. A1-blanketten, en 
indikation på, at en virksomhed reelt 
udøver sine aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 396
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De elementer, der er afgørende for, 
om en virksomhed reelt udøver aktiviteter 
i den medlemsstat, hvor den er etableret, 
og ud fra hvilke det vurderes, om en 
udstationeret arbejdstager midlertidigt 
udfører sit arbejde i en anden 
medlemsstat end den, hvor han eller hun 
normalt arbejder, fortolkes på en 
afbalanceret måde i overensstemmelse 
med bestemmelserne om fri udveksling af 
tjenesteydelser i afsnit IV, kapitel III, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 397
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at udgifter til 
rejse, kost og logi/indkvartering 
organiseres og betales af arbejdsgiveren, 
eller at disse udgifter godtgøres af denne. 
I sidstnævnte tilfælde anfører 
arbejdsgiveren klart i kontrakten med den 
udstationerede arbejdstager, hvorledes 
dette vil ske. Lønninger betales af 
arbejdsgiveren ved en bankoverførsel til 
en konto, som står i den udstationerede 
arbejdstagers navn.
Den udstationerede arbejdstager skal 
have adgang til passende boligforhold i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, som sikrer en 
rimelig levestandard i 
udstationeringsperioden. Disse 
bestemmelser berører ikke udstationerede 
arbejdstageres mulighed for frit at vælge 
deres egen bolig.
Den udstationerede arbejdstager skal 
have udleveret en lejekontrakt eller et 
tilsvarende dokument, hvoraf vilkårene 
for og udgifterne til boligen i 
udstationeringsperioden fremgår tydeligt. 
Hvis den udstationerede arbejdstager skal 
betale leje for en sådan bolig, må 
udgifterne hertil ikke være 
uforholdsmæssigt høje i forhold til den 
pågældendes nettoløn eller kvaliteten af 
boligen, og udgifterne må ikke automatisk 
trækkes fra deres løn.
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Or. en

Ændringsforslag 398
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Alle de faktuelle elementer, der er 
opregnet i stk. 1 og 2, indgår kun som 
retningsgivende elementer i den samlede 
bedømmelse, der skal foretages, og må 
derfor aldrig vurderes isoleret. Kriterierne 
tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og 
tager hensyn til de særlige forhold, der 
kendetegner situationen. Manglende 
opfyldelse af et eller flere af kriterierne 
udelukker ikke nødvendigvis, at der 
foreligger en udstationeringssituation, 
men bør lette evalueringen af, om der er 
tale om en reel udstationering.
Kriterierne i stk. 1 og 2 er tænkt som en 
hjælp for en kompetent myndighed i 
tilfælde, hvor den kompetente myndighed 
har grund til at antage, at en arbejdstager 
muligvis ikke kan betragtes som 
udstationeret i henhold til direktiv 
96/71/EF. I sådanne tilfælde kan den 
kompetente myndighed anvende de 
kriterier og faktuelle elementer fra stk. 1 
og 2, som den anser for relevante under 
de pågældende omstændigheder. Der er 
ikke noget krav om, at der skal forelægges 
dokumentation for hvert kriterium, eller 
at hvert kriterium skal opfyldes i enhver 
udstationeringssituation.

Or. en

Ændringsforslag 399
Emilie Turunen, Elisabeth Schroedter
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Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Manglende overholdelse og gældende 

lovgivning
1. I de tilfælde, hvor det det ikke er 
fastslået, at en virksomhed udøver reelle 
væsentlige aktiviteter i 
etableringsmedlemsstaten i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, 
anses virksomheden for at være etableret i 
den medlemsstat, hvor den leverer 
tjenesteydelsen.
2. I de tilfælde, hvor det ikke er fastslået, 
at en udstationeret arbejdstager kun 
udfører midlertidigt arbejde i en anden 
medlemsstat, end den, hvor han eller hun 
normalt arbejder, i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, anses det faste arbejdssted 
og dermed de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er gældende, for at 
være dem, der gælder i den medlemsstat, 
hvor tjenesteydelsen leveres.
3. De arbejds- og ansættelsesvilkår, som 
fastsat i national lovgivning og kollektive 
overenskomster i 
etableringsmedlemsstaten og/eller i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres, 
der er mest gunstige for arbejdstageren, 
skal være gældende.

Or. en

Ændringsforslag 400
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

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

Artikel 3a
Hvis de kompetente myndigheder på 
baggrund af elementerne i stk. 1 og 2, 
fastslår, at der ikke er tale om en reel 
udstationering, skal arbejdstageren 
behandles i overensstemmelse med de 
lovbestemmelser, der gælder i den 
medlemsstat, hvor arbejdstageren udfører 
størsteparten af sine arbejdsmæssige 
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 401
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Hvis udstationering udelukkes som følge 
af manglende overfyldelse af kriterierne i 
artikel 3, stk. 1 eller 2, gælder 
bestemmelserne i alle relevante love og 
kollektive overenskomster i værtslandet 
for så vidt angår arbejds- og 
ansættelsesvilkårene. 

Or. de

Ændringsforslag 402
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a



AM\925209DA.doc 85/91 PE504.077v02-00

DA

Hvis de i stk. 1 og 2 i denne artikel 
fastsatte kriterier ikke opfyldes, finder alle 
de i værtsmedlemsstaten gældende love, 
bestemmelser og kollektive aftaler 
anvendelse på den pågældende 
arbejdstager.

Or. fr

Ændringsforslag 403
Stephen Hughes, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa 
Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana 
Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Forebyggelse af misbrug og omgåelse
1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at forebygge, at 
virksomheder misbruger og/eller omgår 
denne artikel med det formål at fratage 
arbejdstagere deres rettigheder eller 
nægte dem disse rettigheder. Bl.a. gælder 
det, at:
a) gentagne ansættelsesperioder, hvor 
stillingen udfyldes af samme arbejdstager 
eller en anden udstationeret arbejdstager, 
skal undgås
b) udstationerede arbejdstagere må ikke 
bruges til at erstatte strejkende 
arbejdstagere.
2. For at undgå systematisk misbrug af de 
fælles regler for adgang til markedet for 
international godskørsel, som er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 1072/2009, navnlig 
for så vidt angår cabotagekørsel, er en 
chauffør i et køretøj, der anvendes til 
international godstransport og til 
cabotagekørsel, jf. artikel 8 i forordning 
(EF) nr. 1072/2009, omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3.
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3. Fysiske og juridiske personer, der 
gentagne gange begår alvorlige 
overtrædelser af bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF og dette direktiv, vil blive opført 
i et centralt register på nationalt plan og 
EU-plan.
4. Der etableres et europæisk arbejdstilsyn 
for at øge samarbejdet mellem de 
nationale arbejdstilsyn og for i 
samarbejde med nationale myndigheder 
at føre tilsyn med arbejdspladser, hvor der 
er grænseoverskridende problemstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 404
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Forebyggelse af misbrug og omgåelse

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at forebygge, at 
virksomheder misbruger og/eller omgår 
denne artikel med det formål at fratage 
arbejdstagere deres rettigheder eller
nægte dem disse rettigheder. Bl.a. gælder 
det, at:
a) gentagne ansættelsesperioder, hvor 
stillingen udfyldes af samme arbejdstager 
eller en anden udstationeret arbejdstager, 
skal undgås
b) udstationerede arbejdstagere må ikke 
bruges til at erstatte strejkende 
arbejdstagere
c) udstationeringsperioden skal 
begrænses til højst seks måneder. Kun 
efter aftale med arbejdsmarkedets parter i 
den medlemsstat, hvortil udstationeringen 
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sker, kan udstationeringsperioden være 
længere, men den må under ingen 
omstændigheder overskride et år. 
2. For at undgå systematisk misbrug af de 
fælles regler for adgang til markedet for 
international godskørsel, som er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 1072/2009, navnlig 
for så vidt angår cabotagekørsel, er en 
chauffør i et køretøj, der anvendes til 
international godstransport og til 
cabotagekørsel, jf. artikel 8 i forordning 
(EF) nr. 1072/2009, omfattet af 
bestemmelserne i artikel 3.
3. Fysiske og juridiske personer, som 
gentagne gange begår alvorlige 
overtrædelser af bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF og dette direktiv, vil blive opført 
i et centralt register på nationalt plan og 
EU-plan.
4. Der etableres et europæisk arbejdstilsyn 
for at øge samarbejdet mellem de 
nationale arbejdstilsyn og for i 
samarbejde med nationale myndigheder 
at føre tilsyn med arbejdspladser, hvor der 
er grænseoverskridende problemstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 405
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Gældende lovgivning

1. I de tilfælde, hvor det det ikke er 
fastslået, at en virksomhed udøver reelle 
væsentlige aktiviteter i 
etableringsmedlemsstaten i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, 
anses virksomheden for at være etableret i 
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den medlemsstat, hvor den leverer 
tjenesteydelsen.
2. I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke 
kan dokumentere, at en udstationeret 
arbejdstager kun udfører midlertidigt 
arbejde i en anden medlemsstat, end den, 
hvor han eller hun normalt arbejder, i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
anses det faste arbejdssted og dermed de 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der er 
gældende, for at være dem, der gælder i 
den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen 
leveres.
3. De arbejds- og ansættelsesvilkår, som 
fastsat i national lovgivning og kollektive 
overenskomster i 
etableringsmedlemsstaten og/eller i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres, 
der er mest gunstige for arbejdstageren, 
skal være gældende.
4. I tilfælde af fravær af eller mangel på 
dokumenter eller ufuldstændige 
dokumenter, såsom de i artikel 3, i 
direktiv 91/533 omhandlede dokumenter 
eller A1-attesten vedrørende 
socialsikringslovgivningen, som fastlagt 
for udstationerede arbejdstager i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og dennes 
gennemførelsesforordning (EF) nr. 
987/2009), bør situationen ikke 
karakteriseres som en "midlertidig 
udstationering" i et andet land, og dermed 
er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er 
gældende, dem, der gælder i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres.

Or. en

Ændringsforslag 406
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Gældende lovgivning
1. I de tilfælde, hvor det det ikke er 
fastslået, at en virksomhed udøver reelle 
væsentlige aktiviteter i 
etableringsmedlemsstaten i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, 
anses virksomheden for at være etableret i 
den medlemsstat, hvor den leverer 
tjenesteydelsen.
2. I de tilfælde, hvor det ikke er fastslået, 
at en udstationeret arbejdstager udfører 
midlertidigt arbejde i en anden 
medlemsstat, end den, hvor han eller hun 
normalt arbejder, i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, anses det faste arbejdssted 
og dermed de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er gældende for at 
være dem, der gælder i den medlemsstat, 
hvor tjenesteydelsen leveres.
3. De arbejds- og ansættelsesvilkår, som 
fastsat i national lovgivning og kollektive 
overenskomster i 
etableringsmedlemsstaten og/eller i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres, 
der er mest gunstige for arbejdstageren, 
skal være gældende.
4. I tilfælde af fravær af eller mangel på 
dokumenter eller ufuldstændige 
dokumenter, såsom de i artikel 3, i 
direktiv 91/533 omhandlede dokumenter 
eller A1-attesten vedrørende 
socialsikringslovgivningen, som fastlagt 
for udstationerede arbejdstager i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og dennes 
gennemførelsesforordning (EF) nr. 
987/2009), bør situationen ikke 
karakteriseres som en "midlertidig 
udstationering" i et andet land, og dermed 
er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er 
gældende, dem, der gælder i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres.
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Or. en

Ændringsforslag 407
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Hvis den kompetente myndighed 
konstaterer, at mere end halvdelen af de 
følgende kriterier ikke er opfyldt, anses 
den part, der udfører kontrakten, for at 
være en uafhængig kontrahent:
a) den part, der udfører kontrakten, løber 
ikke nogen form for finansiel eller 
økonomisk risiko, såsom en personlig og 
væsentlig investering i virksomheden fra 
egne midler eller en personlig og 
væsentlig deltagelse i virksomhedens 
overskud og tab
b) den part, der udfører kontrakten, har 
intet ansvar og ingen 
beslutningskompetence for så vidt angår 
virksomhedens finansielle midler, 
indkøbspolitik eller prispolitik
c) der foreligger ingen resultatforpligtelse 
vedrørende det aftalte arbejde
d) der foreligger sikkerhed for betaling af 
et fast vederlag, uanset virksomhedens 
resultater og størrelsen af den ydelse, der 
leveres af den part, der udfører 
kontrakten
e) den part, der udfører kontrakten, 
præsenterer ikke sig selv som arbejdsgiver 
over for andre personer eller arbejder 
hovedsageligt eller almindeligvis for en 
kontrahent.
Medlemsstaterne kan udvide denne liste 
med supplerende kriterier på sektorplan, 
således at der ses et 
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underordnelsesforhold for arbejdstageren 
for så vidt angår valget af aktivitet, 
arbejdsforhold eller lønvilkår. 
Anvendelsen af disse supplerende 
kriterier skal være betinget af 
Kommissionens kontrol og godkendelse 
og offentliggøres og klart meddeles 
medlemsstaten. 
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