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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 
96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0131),

– der henviser til artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 294, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0086/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed 
giver enhver EU-borger ret til frit at flytte 
til andre medlemsstater for at arbejde og bo 
der til dette formål og beskytter dem mod 
forskelsbehandling for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og andre 
arbejdsvilkår i forhold til den pågældende 
medlemsstats statsborgere. Den skal 
holdes adskilt fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder 
har ret til at udføre tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat, hvortil de midlertidigt 
kan sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, 
der skal til for dér at udføre de 
pågældende tjenesteydelser.

(2) Den frie udveksling af tjenesteydelser 
indbefatter virksomheders ret til at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 
hvortil de midlertidigt kan sende 
("udstationere") deres egne arbejdstagere 
for at udføre det arbejde, der skal til for 
dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser. For så vidt angår 
udstationering af arbejdstagere er det 
nødvendigt at holde denne frihed adskilt 
fra arbejdskraftens frie bevægelighed, som 
giver enhver EU-borger ret til frit at flytte 
til andre medlemsstater for at arbejde og bo 
der til dette formål og beskytter dem mod 
forskelsbehandling for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår i forhold til den pågældende 
medlemsstats statsborgere.

Or. en

Begrundelse

Udstationering af arbejdstagere finder sted som led i den frie udveksling af tjenesteydelser og 
må ikke forveksles med arbejdskraftens frie bevægelighed. Den foreslåede ændring sigter på 
at fremhæve dette. Da det foreliggende direktiv omhandler udstationering af arbejdstagere, 
bør dette nævnes først.

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør 

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør 
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gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres, og mere 
ensartede kriterier, der letter en fælles 
fortolkning, bør indføres på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

De i artikel 3 omhandlede elementer, som denne betragtning henviser til, sigter på at lette en 
ensartet fortolkning af begrebet udstationering for at nå frem til en fælles opfattelse af, hvad 
udstationering reelt betyder.

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fagforeninger spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere som led i udvekslingen af 
tjenesteydelser, eftersom arbejdsmarkedets 
parter i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge 
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn.

(8) Arbejdsmarkedets parter spiller en 
vigtig rolle i forbindelse med 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udvekslingen af tjenesteydelser, eftersom 
de i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge 
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn. Denne ret bør være 
knyttet til deres ansvar for at bekendtgøre 
og oplyse om de ovennævnte lønsatser.
For at give virksomhederne et incitament 
til at overholde alle bindende regler bør 
arbejdsmarkedets parter overveje at 
indføre attester, der kunne anvendes til at 
oprette "hvidlister" over virksomheder, 
der overholder reglerne, som en synlig 
anerkendelse af deres pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Indføjelsen af udtrykket "arbejdsmarkedets parter" i denne betragtning sigter på også at 
inkludere arbejdsgiverorganisationer. Fastsættelsen af mindsteløn via kollektive aftaler er 
meget ofte ikke tilstrækkeligt gennemskuelig for udenlandske virksomheder. 
Kommunikationen herom skal derfor forbedres, og arbejdsmarkedets parter skal inddrages 
heri. Til håndhævelse af direktiv 96/71/EF kræves det, at der indføres incitamenter og ikke 



PE498.030v01-00 8/41 PR\916592DA.doc

DA

blot kontrolforanstaltninger.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gensidig tillid, samarbejdsånd, en 
løbende dialog og gensidig forståelse er 
afgørende i denne sammenhæng.

(11) Da værtsmedlemsstaten kun har 
begrænset mulighed for at fastslå de 
faktuelle elementer vedrørende den 
udenlandske virksomhed, er samarbejdet 
med etableringsmedlemsstaten afgørende 
og bør forbedres yderligere. Gensidig 
tillid, hjælpsomhed, en løbende dialog og 
gensidig forståelse er afgørende i denne 
sammenhæng.

Or. en

Begrundelse

Objektivt set er det umuligt for værtsmedlemsstaten at fastslå samtlige faktuelle elementer 
vedrørende den udenlandske virksomhed uden at høre og samarbejde med 
etableringsmedlemsstaten. Trods de nuværende problemer med denne form for samarbejde er 
det utænkeligt at overlade hele ansvaret til værtsmedlemsstaten uden hensyntagen til 
resultaterne af kontrolforanstaltninger i etableringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
informationsudvekslingssystem for at lette 
det administrative samarbejde, og de 
kompetente myndigheder bør anvende 
informationssystemet for det indre marked 
(IMI) så meget som muligt. Dette bør dog 
ikke være til hinder for anvendelsen af 
bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde.

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
informationsudvekslingssystem for at lette 
det administrative samarbejde, og de 
kompetente myndigheder bør udelukkende 
anvende informationssystemet for det indre 
marked (IMI-systemet) i alle de tilfælde, 
hvor det er muligt. Dette bør dog ikke 
skade anvendelsen af bilaterale aftaler eller 
ordninger vedrørende administrativt 
samarbejde på områder, der ikke er 
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omfattet af IMI-systemet.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de meget positive tilbagemeldinger fra brugerne af IMI-systemet anbefales det at 
gøre brugen heraf obligatorisk på de områder, der er omfattet af dette system. 

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

(14) Da manglende overholdelse af 
reglerne fra tjenesteydernes side ofte 
skyldes problemer med at få adgang til 
oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår, bør medlemsstaterne 
forpligtes til at gøre oplysninger om 
arbejds- og ansættelsesvilkår alment 
tilgængelige og give effektiv adgang til 
dem, ikke kun for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, men også for de berørte 
udstationerede arbejdstagere. Denne 
forpligtelse bør konkretiseres yderligere, 
især når der er tale om generelt bindende 
kollektive aftaler.

Or. en

Begrundelse

Meget ofte formidles oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår, der er fastlagt i diverse 
generelt bindende kollektive aftaler, ikke i tilstrækkelig grad. Det kan ikke forlanges, at 
virksomhederne overholder regler, der ikke i tilstrækkelig grad er blevet meddelt eller 
offentliggjort.

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør fastsætte, (15) For at forbedre oplysningernes 
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hvordan tjenesteydere og 
tjenestemodtagere nemt kan få adgang til 
relevante oplysninger, fortrinsvis ved at 
gøre disse oplysninger tilgængelige via et
websted i overensstemmelse med 
standarderne for webtilgængelighed. Der 
bør bl.a. være tale om websteder, som er 
oprettet i henhold til EU-lovgivning for at 
fremme iværksættervirksomhed og/eller 
udvikling af tjenesteydelser på tværs af 
grænserne.

juridiske klarhed og deres tilgængelighed 
bør der oprettes en enkelt oplysningskilde 
pr. medlemsstat. Medlemsstaterne bør
angive et enkelt officielt nationalt 
websted, som navnlig indeholder 
oplysninger om de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse 
på arbejdstagere, der er udstationeret på 
deres område, samt links til websteder, 
som er oprettet i henhold til EU-lovgivning 
for at fremme iværksættervirksomhed 
og/eller udvikling af tjenesteydelser på 
tværs af grænserne.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende situation, hvor oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår skal findes via 
forskellige kilder, fører til et dårligt kendskab til reglerne og følgelig manglende anvendelse. 
Oprettelsen af en enkelt oplysningskilde burde bidrage til at forbedre tilgængeligheden for 
både arbejdsgivere og ansatte. 

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med lethed 
kan indhentes hos de udstationerede 
arbejdstageres arbejdsgiver eller 
myndighederne i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat inden for en 

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Af hensyn til den juridiske 
klarhed bør eventuelle 
kontrolforanstaltninger og krav være 
ensartede på EU-plan, og de må kun 
indføres, hvis de kompetente myndigheder 
ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden 
de ønskede oplysninger, og de nødvendige 
oplysninger ikke med lethed kan indhentes 
hos de udstationerede arbejdstageres 
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rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre 
restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, 
at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Nationale arbejdstilsyn, 
arbejdsmarkedsparter og andre 
kontrolorganer er af afgørende betydning i 
denne forbindelse, og de bør fortsat spille 
en stor rolle.

(19) Nationale arbejdstilsyn eller andre 
nationale kontrolmyndigheder er af 
afgørende betydning i denne forbindelse, 
og de bør fortsat spille en stor rolle.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at tilgodese arbejdsmarkedernes 
og arbejdsmarkedsrelationernes 
forskellighed på en fleksibel måde kan 
andre aktører og/eller organer 
undtagelsesvis overvåge visse arbejds- og 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere, forudsat at de giver de 
berørte personer en tilsvarende grad af 
beskyttelse og udøver overvågningen på en 
ikkediskriminerende og objektiv måde.

(20) For at tilgodese arbejdsmarkedernes 
og arbejdsmarkedsrelationernes 
forskellighed på en fleksibel måde kan 
arbejdsmarkedets parter og/eller 
undtagelsesvis andre nationale organer 
overvåge visse arbejds- og 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere, forudsat at de giver de 
berørte personer en tilsvarende grad af 
beskyttelse og udøver overvågningen på en 
ikkediskriminerende og objektiv måde.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder 
og andre relevante overvågnings- og 
håndhævelsesorganer bør benytte sig af 
samarbejdet og udvekslingen af 
oplysninger som fastsat i den pågældende 
lovgivning med henblik på at kontrollere, 
om de regler, der gælder for udstationerede 
arbejdstagere, overholdes.

(21) Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder 
og andre relevante nationale 
overvågnings- og håndhævelsesorganer bør 
benytte sig af samarbejdet og udvekslingen 
af oplysninger som fastsat i den 
pågældende lovgivning med henblik på at 
kontrollere, om de regler, der gælder for 
udstationerede arbejdstagere, overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at lette håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og sikre en mere effektiv 
anvendelse af det bør der indføres effektive 
klageordninger, hvorigennem 
udstationerede arbejdstagere kan indgive 
klager eller anlægge søgsmål, enten direkte 
eller gennem udpegede tredjemænd såsom 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger samt fælles 
arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke 
begrænse anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

(23) For at lette håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og sikre en mere effektiv 
anvendelse af det bør der indføres effektive 
klageordninger, hvorigennem 
udstationerede arbejdstagere kan indgive 
klager eller anlægge søgsmål, enten direkte 
eller, med forbehold af deres samtykke,
gennem udpegede tredjemænd såsom 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger samt fælles 
arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke 
begrænse anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at tredjemænd kun har ret til at anlægge søgsmål på vegne af 
udstationerede arbejdstagere, hvis de pågældende har givet deres samtykke.
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Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
er det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
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over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 
begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sletningen af denne betragtning er en følge af sletningen af artikel 12.

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af 
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 
ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 

udgår
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socialsikringsbidrag.

Or. en

Begrundelse

Sletningen af denne betragtning er en følge af sletningen af artikel 12.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forskellene mellem 
medlemsstaternes systemer for 
fuldbyrdelse af administrative bøder 
og/eller sanktioner i grænseoverskridende 
situationer er til skade for det indre 
markeds funktion og risikerer at gøre det 
meget vanskeligt, om ikke umuligt, at 
sikre, at udstationerede arbejdstagere 
nyder ensartet beskyttelse i hele Unionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning indsættes efter betragtning 28. De efterfølgende betragtningers rækkefølge 
er ikke korrekt. Ændringen skal først og fremmest begrunde de foranstaltninger, der er 
indført som led i fuldbyrdelsen på tværs af grænserne af administrative sanktioner og bøder, 
og derefter påvise de problemer og hindringer, der kræver en harmonisering af lovgivningen 
på dette område. 

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Effektiv håndhævelse af de materielle 
regler for udstationering af arbejdstagere 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
bør sikres ved en specifik indsats med 
fokus på grænseoverskridende fuldbyrdelse 
af administrative bøder og sanktioner. En 

(28) Effektiv håndhævelse af de materielle 
regler for udstationering af arbejdstagere 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
bør sikres ved en specifik indsats med 
fokus på grænseoverskridende fuldbyrdelse 
af administrative bøder og sanktioner.
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tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger på dette område er således 
en væsentlig forudsætning for at sikre et 
højere, mere ensartet og sammenligneligt 
beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for 
et velfungerende indre marked.

Or. en

Begrundelse

Andet punktum i betragtningen flyttes med en mindre omformulering af ordlyden til 
betragtning 28a (ny).

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Forskellene mellem 
medlemsstaternes systemer for 
fuldbyrdelse af administrative bøder 
og/eller sanktioner i grænseoverskridende 
situationer er til skade for det indre 
markeds funktion. En tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger på dette 
område er således en væsentlig 
forudsætning for at sikre et højere, mere 
ensartet og sammenligneligt 
beskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

De administrative bøder og sanktioner sigter ved deres afskrækkende karakter primært på at 
sikre respekt for loven (et ensartet beskyttelsesniveau for arbejdstagerne er et sekundært og 
indirekte resultat). 

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Betragtning 30



PR\916592DA.doc 17/41 PE498.030v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Uanset indførelsen af mere ensartede 
regler med hensyn til grænseoverskridende 
fuldbyrdelse af sanktioner og bøder og 
behovet for flere fælles kriterier for 
opfølgningsprocedurer i tilfælde af 
manglende betaling af disse bør sådanne 
regler ikke berøre medlemsstaternes 
kompetence til at fastsætte, hvilke 
sanktioner, bøder eller 
inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i 
national lovgivning.

(30) Uanset indførelsen af visse mere 
ensartede regler med hensyn til 
grænseoverskridende fuldbyrdelse af 
sanktioner og bøder og behovet for at give 
mulighed for opfølgningsprocedurer i 
tilfælde af manglende betaling af disse bør 
sådanne regler ikke berøre 
medlemsstaternes kompetence til at 
fastsætte, hvilke sanktioner, bøder eller 
inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i 
national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Kapitel VI skaber ikke et mere ensartet system, men indfører blot nogle tilpasninger, der skal 
gøre grænseoverskridende fuldbyrdelse af sanktioner og bøder mulig og effektiv, selv når de 
nationale bestemmelser er forskellige.

Ændringsforslag 20
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 

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne udpeger meget ofte mere end én kompetent myndighed til at udføre opgaver 
i henhold til dette direktiv. Det er væsentlig at understrege, at der er tale om offentlige 
myndigheder.

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
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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

Begrundelse

Den grænseoverskridende fuldbyrdelse behandles i kapitel VI, ikke kapitel V.

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "bistandssøgt myndighed": en 
medlemsstats kompetente myndighed, 
hvortil en anmodning om bistand, 
oplysninger, meddelelse eller inddrivelse 
rettes.

c) "bistandssøgt myndighed": en 
medlemsstats kompetente myndighed, 
hvortil en anmodning om bistand, 
oplysninger, meddelelse eller inddrivelse 
rettes, som omhandlet i kapitel VI.

Or. en

Begrundelse

Behov for yderligere præcisering af, hvilken myndighed der sigtes til.

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 

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 
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der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
kan bl.a. omfatte:

på en anden medlemsstats område som 
led i transnational levering af 
tjenesteydelser. Disse elementer kan 
udelukkende omfatte:

Or. en

Begrundelse

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Ændringsforslag 24
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 hvorfra de udsendes 

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagere kan hverves fra et sted og udsendes fra et andet. Dette bør præciseres. Begge 
oplysninger er nyttige ved vurderingen af de faktuelle elementer.

Ændringsforslag 25
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, som i en vurdering i en bredere 
tidsramme ikke er begrænset til intern 
forvaltning og/eller administrative 
aktiviteter
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Or. en

Begrundelse

I henhold til Domstolens dom i sag C-115/2011 og forordning 883/2004 er der ikke noget 
krav til virksomheden om væsentlige aktiviteter i etableringsmedlemsstaten. Ikke desto mindre 
bør aktiviteterne i en virksomhed, som udstationerer medarbejdere, ikke være begrænset til 
intern forvaltning og/eller administrative aktiviteter. Udtrykket "vurdering i en bredere 
tidsramme" sigter på at muliggøre overvågning af virksomhedens aktiviteter i et længere 
tidsrum og ikke blot evaluering på et specifikt tidspunkt.

Ændringsforslag 26
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

Begrundelse

En virksomheds omsætning i etableringsmedlemsstaten kan på grund af en stor kontrakt i 
udlandet være yderst begrænset; dette underminerer dog ikke udstationeringens reelle 
karakter.

Ændringsforslag 27
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

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit kombineres med artikel 3, stk. 2, for at udgøre et nyt stk. 3 i artikel 3.
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Ændringsforslag 28
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 faktuelle elementer, der 
karakteriserer et sådant arbejde og 
arbejdstagerens situation.

Or. en

Begrundelse

Siden de faktuelle elementer udelukkende er retningsgivende, burde det ikke være nødvendigt 
at behandle dem alle i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 29
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

Begrundelse

Muligheden for at indføre flere elementer, der kan tjene som eksempel, og som er 
retningsgivende, og som bør indgå i en eventuel kontrol, skaber juridisk usikkerhed. En åben 
liste fører til anvendelse af forskellige elementer i de forskellige medlemsstater, og dette 
kunne føre til forskellige afgørelser om definitionen af udstationerede arbejdstagere i de 
enkelte medlemsstater. Artikel 3 bør derfor indeholde en udtømmende liste over elementer.

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en gyldig A1-attest, der er udstedt til 
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den udstationerede arbejdstager.

Or. en

Begrundelse

Forud for udstationeringen skal arbejdsgiveren sørge for en A1-attest til hver enkelt 
udstationeret arbejdstager. Denne attest vedrører socialsikringslovgivningen og skal bevise, 
at der indbetales sociale bidrag i et andet EU-land end værtslandet, og den kunne udgøre et 
af de retningsgivende elementer, som karakteriserer reelt udstationerede arbejdstagere.

Ændringsforslag 31
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

Begrundelse

Dette afsnit kombineres med artikel 3, stk. 1, for at udgøre et nyt stk. 3 i artikel 3.

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle faktuelle elementer, der er nævnt 
i stk. 1 og 2, indgår som retningsgivende 
elementer i den samlede bedømmelse, der 
skal foretages, og må derfor ikke vurderes 
isoleret. Vurderingen af disse elementer 
skal tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og 
tage hensyn til de særlige forhold, der 
kendetegner situationen. Fravær af et 
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eller flere af disse elementer skal ikke 
nødvendigvis udelukke, at der er tale om 
udstationering, men det kan bidrage til at 
afgøre, om der er tale om en reel 
udstationering.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at denne del vedrører alle faktuelle elementer i både stk. 1 og stk. 2, og 
at den vil udgøre stk. 3 i artikel 3.

Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne artikels overskrift kræver angivelse af forbindelseskontorernes vigtigste opgaver; en 
sådan præcisering skal derfor indføjes.

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre, at oplysningerne er fuldt 
tilgængelige og juridisk sikre, betragtes 
kun arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
offentliggøres gennem det officielle 
nationale websted, som værende generelt 
bindende.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til den juridiske klarhed og sikkerhed er det vigtigt at præcisere, at kun oplysninger 
om arbejds- og ansættelsesvilkår, der formidles på korrekt vis til tjenesteyderen, betragtes 
som værende generelt bindende. Meget ofte er oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der er fastlagt i generelt bindende kollektive aftaler, ikke tilgængelige. Det kan ikke forlanges, 
at virksomhederne overholder regler, der ikke i tilstrækkelig grad er blevet meddelt eller 
offentliggjort.

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kun ved at sikre, at der kun er én informationskilde, kan vi forbedre oplysningernes 
tilgængelighed. Desuden bør oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår offentliggøres på 
et officielt nationalt websted, således at de er direkte tilgængelige for arbejdstagere og 
arbejdsgivere.
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Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Valget af de sprog, hvortil oplysningerne skal oversættes, bør baseres på en vurdering af 
nationaliteten af de udstationerede arbejdstagere, der er til stede i medlemsstaten, og deres 
antal. Desuden bør engelsk være et grundsprog på det indre marked, og brugen heraf letter 
yderligere oversættelser.
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Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) gøre oplysningerne, særlig på det 
officielle nationale websted som 
omhandlet i litra a), mere lettilgængelige 
og klarere, og sørge for systematisk 
opdatering

Or. en

Begrundelse

Under henvisning til, at de vigtigste arbejdsvilkår (særlig mindstelønnen) regelmæssigt 
ændrer sig, er der behov for en systematisk opdatering.

Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) holde landeoplysningerne ajour. f) sørge for, at landeoplysningerne er 
ajourførte, præcise og udtømmende.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket fremgår det kun af nogle af landeoplysningerne, at visse arbejds- og 
ansættelsesvilkår er fastlagt via generelt bindende kollektive aftaler. Da de udgør en 
yderligere informationskilde på EU-plan, bør de indeholde præcise og udtømmende 
oplysninger, især når der er tale om diverse arbejdsmarkeder, hvor disse vilkår fastlægges af 
arbejdsmarkedsparterne som alternativ til eller parallelt med de lovgivningsmæssige 
bestemmelser.

Ændringsforslag 40
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv omhandler udelukkende udstationering af arbejdstagere. Det er derfor ikke 
korrekt at medtage "ulovlige grænseoverskridende aktiviteter".

Ændringsforslag 41
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det har vist sig, at der kan være vedvarende problemer med udvekslingen af oplysninger 
mellem medlemsstaterne af forskellige årsager, som nogle gange er berettigede. I sådanne 
tilfælde kunne Kommissionen fungere som mægler for at løse problemet.
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Ændringsforslag 42
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De frister, der er fastsat i dette direktiv, bør være ambitiøse, men samtidig gennemførlige; 
derfor bør den normale frist være på to uger, med to undtagelser. Den første undtagelse er 
behovet for en undersøgelse på stedet, der objektivt set er mere tidkrævende og derfor 
nødvendiggør en forlængelse af fristen.

Ændringsforslag 43
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den anden undtagelse kræver en begrundet anmodning om anvendelse af hasteprocedure, 
hvilket kræver omgående indgriben. Denne korte frist indebærer imidlertid objektive 
begrænsninger, idet det kun er muligt at kontrollere visse elementer i løbet af to arbejdsdage.
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Ændringsforslag 44
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at de registre 
over tjenesteydere, som de kompetente 
myndigheder har adgang til på deres 
område, er tilgængelige på samme vilkår 
for de tilsvarende kompetente myndigheder 
i de øvrige medlemsstater.

6. Medlemsstaterne påser, at de registre 
over tjenesteydere, som de kompetente 
myndigheder har adgang til på deres 
område, er tilgængelige på tilsvarende
vilkår (via IMI-systemet eller gennem den 
nationale kompetente myndighed) for de 
tilsvarende kompetente myndigheder i de 
øvrige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Vi kan ikke garantere samme vilkår, da der er visse registre, som de udenlandske kompetente 
myndigheder ikke kan få adgang til. De har kun direkte adgang til offentlige registre. De kan 
opnå adgang gennem IMI-systemet eller nationale kompetente myndigheder, således at der er 
tale om tilsvarende vilkår og ikke samme vilkår.

Ændringsforslag 45
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at de udvekslede oplysninger ikke anvendes til andre uønskede formål.
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Ændringsforslag 46
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 
1 og 2, og artikel 9, stk. 1, bistår 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
værtsmedlemsstaten for at sikre 
overholdelse af de betingelser, der er 
fastsat i direktiv 96/71/EF og i dette 
direktiv. Tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat meddeler på eget 
initiativ den relevante kompetente 
myndighed i værtsmedlemsstaten alle 
relevante oplysninger, jf. artikel 3, stk. 1 og 
2, og artikel 9, stk. 1, hvis 
etableringsmedlemsstaten har begrundet 
mistanke om, at der er begået 
uregelmæssigheder. Det tidsrum, hvor 
oplysningerne kan opbevares, bør 
fastsættes i overensstemmelse med IMI-
systemet. De oplysninger, der modtages, 
behandles som fortrolige og må ikke 
videreformidles eller offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om begrundet mistanke er yderst følsomme og skal beskyttes, så de ikke 
videreformidles til tredjepart eller offentliggøres og som følge heraf anvendes til uønskede 
formål.

Ændringsforslag 47
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

i værtsmedlemsstaten på eget initiativ eller 
på anmodning af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten, 
jf. artikel 10, og i overensstemmelse med 
de tilsynsbeføjelser, der i 
overensstemmelse med EU-retten er fastsat 
i værtsmedlemsstatens nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

Værtsmedlemsstaten har bedre overblik over, hvad der bør kontrolleres på dens område, og 
den bør derfor ikke være begrænset til kun at kunne foretage en kontrol på anmodning af 
etableringsmedlemsstaten. 

Ændringsforslag 48
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 49
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 51
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Virksomhederne har ret til at anmode 
om en kopi af en protokol, der udarbejdes 
efter tilsynet, og som indeholder 
resultaterne og konklusionerne fra 
tilsynet sammen med de anbefalinger, der 
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skal følges.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden skal virksomheden have ret til at modtage resultatet af 
kontrollen eller tilsynet i papirform.

Ændringsforslag 52
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og 
arbejdstid, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis foretages af 
arbejdsmarkedets parter, kan disse parter 
på et passende niveau og på de betingelser, 
der er fastsat af medlemsstaterne, også 
overvåge anvendelsen af de relevante 
arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at en 
tilstrækkelig grad af beskyttelse svarende 
til den, der følger af direktiv 96/71/EF og 
nærværende direktiv, er garanteret, og at 
disse arbejds- og ansættelsesvilkår er 
blevet behørigt bekendtgjort i 
overensstemmelse med artikel 5 i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Begrundelsen vedrører ikke den danske udgave.

Ændringsforslag 53
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstater, hvor arbejdstilsynene 
ikke har nogen kompetence, når det gælder 
kontrol og overvågning af arbejds- og/eller 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere, kan undtagelsesvis efter 
høring af arbejdsmarkedets parter på 
nationalt plan etablere eller opretholde 
ordninger, der garanterer overholdelse af 
disse arbejds- og ansættelsesvilkår, 
forudsat at ordningerne giver de berørte 
personer en passende grad af beskyttelse 
svarende til den, der følger af direktiv 
96/71/EF og nærværende direktiv, og at de 
ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige, jf. artikel 10, stk. 2, i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 54
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PR\916592DA.doc 35/41 PE498.030v01-00

DA

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at tredjemænd kun har ret til at anlægge søgsmål på vegne af 
udstationerede arbejdstagere, hvis de pågældende har givet deres samtykke.

Ændringsforslag 55
Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Ændringsforslag 56
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det synes at fremgå af dette stykke i kommissionsforslaget, at alle de gældende regler i 
værtsmedlemsstaten finder anvendelse. Håndhævelsesdirektivet kan ikke pålægge 
overholdelse af andre regler end dem, der vedrører udstationering af arbejdstagere.

Ændringsforslag 57
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 58
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I forbindelse med bilaterale ordninger, 
jf. stk. 2, skal medlemsstaternes 
kompetente myndigheder anvende IMI-
systemet i alle de tilfælde, hvor det er
muligt, og ved en eventuel påkrævet 
opfølgning. I denne forbindelse skal IMI-
systemet anvendes frem for den eller de 
mekanismer, der er omhandlet i en sådan 
bilateral ordning, for så vidt angår 
administrativt samarbejde og gensidig 
bistand.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd klarlægger forholdet mellem IMI og eksisterende bilaterale ordninger 
og præciserer, at IMI-systemet på de områder, det dækker, skal anvendes frem for de 
mekanismer, der er omhandlet i en sådan bilateral ordning. Det er værd at understrege, at 
medlemsstaterne på alle områder, der ikke er omfattet af IMI, fortsat vil anvende deres 
bilaterale ordninger.
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BEGRUNDELSE

Udstationering af arbejdstagere spiller en afgørende rolle i forbindelse med 
grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og udviklingen af det indre marked. Hvert år 
udstationeres omkring en million arbejdstagere for at arbejde i en anden medlemsstat. Denne 
kategori af arbejdstagere skal beskyttes især i krisetider, da deres potentiale og 
konkurrenceevne gør det muligt at opretholde et vist niveau af beskæftigelse eller endda at 
bidrage til at skabe nye arbejdspladser. Vi må handle for at udvikle og forbedre mobiliteten 
for europæiske virksomheder i det indre marked. Dette vil uden tvivl bidrage til økonomisk 
vækst og stabilitet i Den Europæiske Union.

Den frie udveksling af tjenesteydelser (der ikke skal forveksles med arbejdskraftens frie 
bevægelighed), på hvilket grundlag udstationeringen finder sted, er en af grundpillerne i det 
indre marked og udgør et grundlag for grænseoverskridende mobilitet for tusindvis af 
europæiske virksomheder. Garantien for fri udveksling af tjenesteydelser skal gå hånd i hand 
med garantien for arbejdstagernes rettigheder. I den forbindelse er det uundværligt med en 
afbalanceret tilgang, for så vidt angår de foreslåede foranstaltninger og instrumenter.
Samarbejdet mellem medlemsstaterne skal styrkes yderligere for bedre at beskytte og 
overvåge denne særlige kategori af udstationerede arbejdstagere på det europæiske indre 
marked. 

HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET 

Erfaringen fra de seneste år viser klart, at der er et presserende behov for forbedringer med 
henblik på at sikre en bedre gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF 
om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Der er en række 
problemer, der spænder fra manglende overholdelse af arbejdstagernes rettigheder og mangel 
eller manglende adgang til oplysninger til vedvarende hindringer i samarbejdet mellem 
medlemsstaterne eller manglende fuldbyrdelse af bøder og sanktioner i grænseoverskridende 
sammenhæng. Desuden har flere af EU-Domstolens domme i de seneste år resulteret i 
afgrænsning af visse foranstaltninger i den retlige ramme om udstationering af arbejdstagere. 
Derfor foreslog Europa-Kommissionen den 21. marts 2012 et håndhævelsesdirektiv med nye 
løsninger og tiltag. Håndhævelsesdirektivet har hjemmel i artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i 
TEUF, der af hensyn til den juridiske klarhed, bør opretholdes.

Ordføreren anerkender behovet for forbedringer for at sikre en bedre gennemførelse, 
anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF og bifalder derfor Kommissionens forslag. 
Efter ordførerens opfattelse skal håndhævelsesdirektivet:

 indeholde afbalancerede foranstaltninger for at beskytte både udstationerede 
arbejdstagere og den frie udveksling af tjenesteydelser

 fastsætte en klar retlig ramme for kategorien for udstationerede arbejdstagere, således 
at deres potentiale og konkurrenceevne, især i krisetider, bliver udnyttet til at 
bekæmpe den voksende arbejdsløshed

 forbedre adgangen til oplysninger for såvel virksomheder som arbejdstagere med 
henblik på at gøre udstationeringen lettere og sikrere

 forbedre samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på bedre at sikre 
arbejdstagernes rettigheder
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 undgå unødvendigt bureaukrati for virksomhederne (især SMV'er), idet de kan 
hæmme deres mobilitet i det indre marked og deres evne til at skabe nye 
arbejdspladser.

Adgang til oplysninger (artikel 5)
Under hensyntagen til, at problemer med tilgængeligheden, gennemsigtighed og 
fuldstændigheden af oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår meget ofte er en årsag til 
ikke-anvendelse af regler, er der et presserende behov for at forbedre adgangen til og 
videregivelse af oplysninger. Det forhold, at der er forskellige arbejdsmarkedsmodeller og 
arbejdsmarkedsordninger i EU, og hvori der generelt er fastsat bindende regler af de nationale 
myndigheder og/eller arbejdsmarkedets parter, skaber problemer med at identificere de vilkår 
og ansættelsesvilkår, der skal anvendes. For at løse problemet foreslår ordføreren at indføre ét 
nationalt websted for hver medlemsstat med alle de nødvendige oplysninger om bindende 
vilkår og ansættelsesvilkår. Ordføreren insisterer også på at sikre tilgængeligheden af 
oplysninger på EU-plan gennem offentliggørelse af opdaterede, nøjagtige og udtømmende 
landeoplysninger på EU's website. En forbedring af adgangen til oplysninger ved tillige at 
gøre dem tilgængelige for arbejdstagere og tjenesteydere på engelsk og de øvrige mest 
relevante sprog vil bidrage til at fjerne en række problemer, som i henhold til aktuelle 
erfaringer kan have alvorlige konsekvenser for både virksomheder og de udstationerede 
arbejdstagere.

De foreslåede foranstaltningers juridisk klarhed og proportionalitet (artikel 3, 9 og 12)
For at sikre juridisk klarhed og sikkerhed skal der udarbejdes en liste over ensartede 
foranstaltninger på EU-plan. To artikler i håndhævelsesdirektivet er i den forbindelse af 
altafgørende betydning – artikel 3 og 9.
Ordføreren foreslår at lukke listerne i artikel 3 og bevare deres vejledende karakter. Dette vil 
forhindre divergerende fortolkninger i de forskellige medlemsstater af, hvad der kendetegner 
en ægte udstationering eller en ægte udstationeret arbejdstager. De to lister over kriterier i 
artikel 3 skal bekæmpe og forebygge omgåelse af loven, men de må ikke føre til situationer, 
hvor ærlige virksomheder udelukkes fra visse nationale markeder. Udstationering af 
arbejdstagere er ikke et nationalt fænomen, det er en grænseoverskridende aktivitet, som 
kræver ensartede retlige rammer og en ensartet fremgangsmåde. Listerne skal derfor 
indeholde fælles anvisninger på EU-plan med henblik på at forhindre medlemsstaterne i at 
indføre yderligere nationale kriterier. 
Der er en direkte forbindelse mellem udarbejdelsen af en fælles liste over kriterier i artikel 3 
og en fælles og udtømmende liste af kontrolforanstaltninger i artikel 9. Ordføreren er absolut 
for klarhed i forbindelse med kontrollen, hvilket kun kan garanteres ved en udtømmende liste 
over mulige kontrolforanstaltninger. Retssikkerhed opnås ved, at det klart meddeles, hvad der 
skal kontrolleres. 
Proportionaliteten i de foreslåede foranstaltninger er en grundlæggende forudsætning for, at 
de kan accepteres på EU-niveau. Ifølge ordføreren opfylder solidarisk hæftelse ikke dette krav 
og skal derfor fjernes fra håndhævelsesdirektivet. Ordføreren anslår, at indførelse af solidarisk 
hæftelse udelukkende for udstationerede arbejdstagere i høj grad er uforholdsmæssigt, og at 
det vil indvirke negativt på grænseoverskridende tjenesteydelser ved at hæmme 
konkurrenceevnen for de virksomheder, der udstationerer arbejdstagere. Solidarisk hæftelse 
kan kun have gavnlig virkning, hvis den indføres over for alle virksomheder på det indre
marked. Det er imidlertid ikke muligt at indføre dette system i så stort omfang, idet 
håndhævelsesdirektivet er retligt begrænset til kategorien for udstationerede arbejdstagere.
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Derudover giver foreliggende undersøgelser ikke klare svar om, hvorvidt sådanne 
mekanismer er effektive, især i grænseoverskridende situationer.

Samarbejde mellem medlemsstaterne (artikel 6, 7 og 18)
Eftersom udstationering af arbejdstagere er en grænseoverskridende aktivitet, er det 
nødvendigt med et egentligt og effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten og i værtsmedlemsstaten. 
Med henblik på at forbedre det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, skal der 
sikres en bedre anvendelse af IMI-systemet. Ordføreren foreslår derfor en obligatorisk 
anvendelse af IMI-systemet, når det er muligt, og en revision af tidsfrister i overensstemmelse 
med Kommissionens forslag med henblik på at gøre dem mere gennemførlige. Desuden skal 
spørgsmålet om databeskyttelse sikres.

Motivation (betragtning 8)
Ordføreren finder, at håndhævelsesdirektivet, foruden kontrolforanstaltninger, bøder og 
sanktioner, også skal indeholde nogle motiverende foranstaltninger. I den forbindelse 
opfordrer ordføreren arbejdsmarkedets parter til at overveje at indføre certifikater for de 
virksomheder, der overholder alle de bindende regler, med henblik på at skabe hvide lister 
over ærlige virksomheder. Dette bør fungere som en motivation for de virksomheder, som ved 
overholdelsen af reglerne modtager en synlig anerkendelse af deres pålidelighed.


