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KORT BEGRUNDELSE

Den frie bevægelighed for arbejdstagere og den frie udveksling af tjenesteydelser er 
grundlæggende søjler i det indre marked.  Når en virksomhed udstationerer arbejdstagere i en 
anden medlemsstat i forbindelse med en serviceydelse, forsøger udstationeringsdirektivet 
96/71/EF at beskytte sådanne arbejdstageres rettigheder og forebygge social dumping.  Det 
har vist sig, at direktivet i stort omfang bliver omgået, og at det ikke bliver tilstrækkeligt 
håndhævet.  Kommissionen har derfor foreslået et håndhævelsesdirektiv. 

Formålet med håndhævelsesdirektivet må være at muliggøre de bestemmelser, der er fastlagt i 
direktiv 96/71/EF, at sikre lige vilkår for virksomhederne, at gøre det uattraktivt at omgå 
direktivet og at sikre, at arbejdstagernes rettigheder beskyttes.

Ordføreren har foreslået yderligere tekst for at understrege målet for direktiv 96/71/EF, idet 
der fokuseres på ikkediskriminering mellem ansatte ud fra deres nationalitet, og det 
understreges, at det foreslåede håndhævelsesdirektiv bør overholde principperne i direktiv 
96/71/EF og samtidig forbedre håndhævelsen og indføre effektive sanktioner for omgåelse af 
bestemmelserne.  

Ordføreren har præciseret teksten på en række områder.  Der er således indføjet klarere 
definitioner og en præcisering af medlemsstaternes og tjenesteydernes roller og ansvar, f.eks. 
dokumentation for, at der fandtes et ansættelsesforhold forud for udstationeringen. Ordføreren 
foreslår et minimumsomfang af håndhævelsesforanstaltninger og en åben liste i artikel 9, som 
er afgørende for at give medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet til at træffe supplerende 
foranstaltninger for at sikre korrekt håndhævelse af direktiv 96/71/EF.

For at bekæmpe omgåelse af bestemmelserne har ordføreren stillet tre centrale forslag.  For 
det første, at virksomheden i tilfælde af manglende overholdelse af artikel 3 i direktiv 
96/71/EF og dette direktiv er omfattet af den relevante lovgivning i det land, hvor 
tjenesteydelsen udføres, og at alle berørte arbejdstagere skal betragtes som arbejdstagere, der 
benytter deres ret til fri bevægelighed i EU i henhold til artikel 45 i TEUF, som understreger 
ikkeforskelsbehandling.

 For det andet en ændring af forslagets retsgrundlag for at præcisere, at dette direktiv 
omhandler den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser.  For det tredje en stærk 
sanktion for de medlemsstater, som ikke samarbejder, når de bliver anmodet om at meddele 
de nødvendige oplysninger for at verificere en udstationeringssituation.

Misbrug af underkontrahentkæder er ikke noget enestående for byggesektoren. Solidarisk 
hæftelse bør derfor udvides til alle sektorer.  Kravet om nødvendig omhu ville være 
vanskeligt at gennemføre i praksis, og det er derfor blevet slettet.  Medlemsstaterne bør træffe 
de nødvendige foranstaltninger ud fra deres egne erfaringer og procedurer for at sikre 
gennemførelse af solidarisk hæftelse. Det bør også være tilladt at indføre eller fortsat anvende 
strengere regler på nationalt plan.  Kommissionen bør i samarbejde med Europa-Parlamentet 
og Rådet foretage en vurdering af anvendelsen af denne artikel med henblik på at foreslå 
relevante ændringer.

Ordføreren mener, at et godt administrativt samarbejde og gensidig bistand er centrale 
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faktorer for det foreslåede direktivs succes.  Selv om ordføreren kan se potentialet i IMI-
ordningen for hurtig udveksling af oplysninger på tværs af sprogbarrierer, har nogle 
medlemsstater i forvejen yderst effektive metoder for administrativt samarbejde, som ikke er 
baseret på IMI. Medlemsstaterne bør frit kunne anvende bilaterale aftaler uden for IMI.   De 
kompetente myndigheder skal levere rekvirerede oplysninger omgående, og hvis de ønskede 
oplysninger ikke er tilgængelige, skal de officielt meddele, at de ikke findes.  

For at øge mængden af oplysninger, som er tilgængelige for arbejdstagerne, bør de 
kompetente myndigheders oplysninger være offentligt tilgængelige.  Desuden bør oplysninger 
om arbejds- og ansættelsesvilkår være gratis og alment tilgængelige på en klar, gennemsigtig, 
fuldstændig og let forståelig måde.

For at forbedre det administrative samarbejde og den gensidige bistand bør Kommissionen 
fremlægge resultaterne af en konsekvensvurdering af muligheden for et fælles EU-system for 
notifikation eller registrering, baseret på og kompatibelt med eksisterende systemer i 
medlemsstaterne.  For det andet bør Kommissionen stille forslag om et europæisk register for 
alvorlige overtrædere (en "sort liste") over virksomheder, som ikke overholder 
bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og anden relevant EU-lovgivning.

Succes for det foreslåede håndhævelsesdirektiv og direktiv 96/71/EF afhænger ikke kun af 
den politiske vilje, men også af, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer, og ordføreren 
foreslår derfor en formulering, som forpligter medlemsstaterne og Kommissionen til at 
afsætte de nødvendige ressourcer til at gøre korrekt håndhævelse af direktiv 96/71/EF til 
virkelighed. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

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 

(2) Den frie udveksling af tjenesteydelser 
omfatter 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.
Med hensyn til udstationering af 
arbejdstagere er det nødvendigt at holde 
denne ret adskilt fra arbejdskraftens frie 
bevægelighed, der giver enhver EU-
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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.

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.

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Direktivet bør ikke påvirke udøvelsen 
af de grundlæggende rettigheder, der 
anerkendes i medlemsstaterne og ILO-
konventionerne, hvor det er relevant, samt 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
den, hvor de sædvanligvis udfører deres 
arbejde, er der i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelsers fastsat en 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som skal overholdes af 
tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen finder sted, for at sikre en 
minimumsbeskyttelse af de pågældende 
udstationerede arbejdstagere.

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
den, hvor de sædvanligvis udfører deres 
arbejde, er der i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelser fastsat en 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som skal overholdes af 
tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen finder sted, for at sikre en 
minimumsbeskyttelse af de pågældende 
udstationerede arbejdstagere. Dette direktiv 
bør ikke forhindre, at lovbestemte eller 
kollektivt aftalte standarder kan give de 
udstationerede arbejdstagere mere 
gunstige vilkår, så længe 
ligebehandlingen og 
ikkeforskelsbehandlingen af lokale og 
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udenlandske virksomheder og 
arbejdstagere sikres. Dette direktiv sigter 
mod at forbedre gennemførelsen af 
direktiv 96/17/EF under fuld overholdelse 
af artikel 26, stk. 2, artikel 45, stk. 1 og 2, 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF 
samt Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hensigten med dette direktiv er at 
opnå en bedre håndhævelse af direktiv 
96/71/EF. Bestemmelserne i dette direktiv 
tilsidesætter derfor ikke bestemmelserne i 
direktiv 96/71/EF.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) For at sikre overensstemmelse med 
direktiv 96/71/EF uden at pålægge 
tjenesteyderne unødvendig administrativ 
byrde er det væsentligt, at de faktuelle 
elementer i artikel 3 i dette direktiv 
betragtes som vejledende og 
ikkeudtømmende. Der bør ikke være et 
krav om, at hvert element skal opfyldes i 
hvert enkelt tilfælde af udstationering.

Ændringsforslag 6
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 

(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 
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anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

anvendelsen af direktiv 96/71/EF skal
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering kunne håndhæves 
og bør forbedres under hensyntagen til 
principperne om proportionalitet og 
ikkeforskelsbehandling. Denne kerne af 
klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som er fastsat i direktiv 
96/71/EF, må ikke forringes af dette 
direktiv.  Enhver omgåelse af disse regler 
skal medføre sanktioner, navnlig hvad 
angår arbejds- og ansættelsesvilkår.

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Alle foranstaltninger, der indføres 
ved dette direktiv, bør være 
velbegrundede, proportionale og 
ikkediskriminerende, således at de ikke 
skaber administrative byrder og ikke 
fastlåser det potentiale, som 
virksomheder, og navnlig små og 
mellemstore virksomheder, har med 
hensyn til at skabe nye job, samtidig med 
at udstationerede arbejdstagere beskyttes.

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Derfor skal de faktuelle elementer, der 
karakteriserer udstationeringens 
midlertidige karakter, og som indebærer, at 
arbejdsgiveren reelt skal være etableret i 
den medlemsstat, hvorfra udstationeringen 
finder sted, samt forbindelsen mellem 
direktiv 96/71/EF og forordning (EF) nr. 
593/2008 om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (i det følgende 
benævnt "Rom I-forordningen) præciseres 
yderligere.

(5) Derfor skal de faktuelle elementer, der 
karakteriserer udstationeringens 
midlertidige karakter, og som indebærer, at 
arbejdsgiveren reelt skal være etableret i 
den medlemsstat, hvorfra udstationeringen 
finder sted, samt forbindelsen mellem 
direktiv 96/71/EF og forordning (EF) nr. 
593/2008 om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (i det følgende 
benævnt "Rom I-forordningen) præciseres 
yderligere med henblik på at sikre en bred 
anvendelse af det pågældende direktiv.
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Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Europa-Parlamentet og Rådet bør om 
nødvendigt yde Kommissionen støtte, 
tilsyn og feedback med hensyn til 
gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør 
nærværende direktiv ikke være til hinder 
for anvendelsen af de retsforskrifter, der i 
henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen 
gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 
16. september 2009 om de nærmere regler 
til gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger.

(6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør 
nærværende direktiv ikke være til hinder 
for anvendelsen af de retsforskrifter, der i 
henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen 
gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 
16. september 2009 om de nærmere regler 
til gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Bestemmelserne i dette 
direktiv tilsidesætter ikke 
medlemsstaternes nationale lovgivning 
om fastsættelse og håndhævelse af mere 
gunstige vilkår for udstationerede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
nødvendige ressourcer er til rådighed for 
at gøre kontrollen effektiv og uden unødig 
forsinkelse kunne besvare anmodninger 
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om oplysninger som fastsat i dette direktiv 
fra enten værtsmedlemsstaten eller 
etableringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 12
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. Arbejdsmarkedets 
parter bør tage ansvaret for at meddele og 
informere om disse niveauer.

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og
medlemsstaterne er derfor afgørende, selv 
om man ikke må glemme den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Det 
er derfor afgørende at etablere og 
opretholde et nært samarbejde mellem 
medlemsstaterne, Kommissionen og 
relevante nationale, regionale og lokale 
aktører, herunder arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne, i den forbindelse.

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gensidig tillid, samarbejdsånd, en (11) Da værtsmedlemsstatens evne til at 
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løbende dialog og gensidig forståelse er 
afgørende i denne sammenhæng.

fastslå faktuelle elementer vedrørende den 
virksomhed, der er etableret i en anden 
medlemsstat, er begrænset, er samarbejde 
med etableringsmedlemsstaten afgørende, 
og dette samarbejde bør forbedres 
yderligere. Gensidig tillid, hjælpsomhed, 
en løbende dialog og gensidig forståelse er 
afgørende i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 15
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 anvende 
informationssystemet for det indre marked 
(IMI) så meget som muligt. Dette er dog 
ikke til hinder for anvendelsen af bilaterale 
aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde. Ordninger for 
anvendelsen af elektronisk 
informationsudveksling ved hjælp af IMI 
bør afprøves for at sikre, at de fungerer i 
praksis.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det bemærkes med bekymring, at 
det stadig er meget vanskeligt for 
medlemsstaterne at inddrive 
administrative sanktioner og bøder på 
tværs af grænserne, og det erkendes, at 
det er nødvendigt at beskæftige sig med 
gensidig anerkendelse af bøder og 
administrative sanktioner i fremtidig 
lovgivning.

Ændringsforslag 17
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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) Medlemsstaterne bør underrette 
Kommissionen om, hvordan de agter at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og
tilgængelige for udstationerede 
arbejdstagere og tjenesteydere fra andre 
medlemsstater.

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Hvis arbejds- og ansættelsesvilkår 
er fastsat i kollektive aftaler, der finder 
generel anvendelse, bør medlemsstaterne 
sikre, at disse kollektive aftaler 
offentliggøres officielt og er alment 
tilgængelige.

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at forbedre og lette gensidig 
bistand og grænseoverskridende 
samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne bør der 
udvikles et fælles EU-system for 
notifikation eller registrering, baseret på 
og kompatibelt med eksisterende systemer 
i medlemsstaterne, i overensstemmelse 
med reglerne for persondatabeskyttelse. 
For at et sådant system kan være i 
overensstemmelse med princippet om 
ikkeforskelsbehandling og fair 
konkurrence bør Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en konsekvensvurdering af muligheden 
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for at gennemføre et sådant system.

Ændringsforslag 20
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 
rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre 
restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, 
at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

(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 sådanne kontrolforanstaltninger 
eller administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse 
kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter bør være 
proportionale og ikke medføre 
uberettigede og overdrevne administrative 
byrder. 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 
rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre 
restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, 
at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Formålet med enhver 
risikovurdering, som udarbejdes af de 
kompetente myndigheder, bør være at 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede 
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arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser på deres område. I 
forbindelse med en sådan risikovurdering 
bør der tages hensyn til særlige problemer 
og behov i bestemte sektorer, tidligere 
overtrædelser, oplysninger forelagt af 
arbejdsmarkedets parter på stedet, 
omgåelsespraksis samt sårbarheden hos 
bestemte grupper af arbejdstagere.

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre en bedre og mere ensartet 
anvendelse af direktiv 96/71/EF og dets 
håndhævelse i praksis og, i videst muligt 
omfang, mindske forskelle i anvendelse og 
håndhævelse i Unionen bør 
medlemsstaterne sørge for, at der
gennemføres effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område.

(18) For at sikre en bedre og mere ensartet 
anvendelse af direktiv 96/71/EF og dets 
håndhævelse i praksis og, i videst muligt 
omfang, mindske forskelle i anvendelse og 
håndhævelse i Unionen bør 
medlemsstaterne sørge for, at der 
gennemføres effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område. Tilsynet baseres 
først og fremmest på en risikovurdering, 
som udarbejdes af de kompetente 
myndigheder, og hvor der tages hensyn til 
elementer såsom gennemførelsen af store 
infrastrukturprojekter, særlige problemer 
og behov i bestemte sektorer, tidligere 
overtrædelser samt sårbarheden hos 
bestemte grupper af arbejdstagere.

Ændringsforslag 23
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, 
arbejdsmarkedsparter og andre 
kontrolmyndigheder er af afgørende 
betydning i denne forbindelse, og de bør 
fortsat spille en stor rolle.

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Betragtning 23
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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, om nødvendigt med deres 
godkendelse, 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.

Ændringsforslag 25
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 

udgår
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myndigheder.

Ændringsforslag 26
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

Ændringsforslag 27
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 
socialsikringsbidrag.

udgår

Ændringsforslag 28
Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(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.

(27) Forskellene mellem medlemsstaternes 
systemer for fuldbyrdelse af administrative 
bøder og/eller sanktioner med hensyn til 
situationer med udstationering af 
arbejdstagere som defineret i direktiv 
96/71/EF og dette direktiv 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. Hvis sådanne bøder og 
sanktioner pålægges som følge af 
manglende overholdelse af de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er fastsat ved 
arbejdsretter eller overenskomster, skal 
disse bøder og sanktioner kunne 
håndhæves.

Ændringsforslag 29
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 
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.

(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 med 
hensyn til situationer med udstationering 
af arbejdstagere som defineret i direktiv 
96/71/EF og dette direktiv. En 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.

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Vedtagelse af fælles regler for (29) Vedtagelse af fælles regler for 
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gensidig bistand og støtte til 
fuldbyrdelsesforanstaltninger og 
omkostninger i forbindelse hermed samt 
vedtagelse af ensartede krav til meddelelse 
af afgørelser vedrørende pålagte 
administrative sanktioner og bøder bør løse 
en række praktiske håndhævelsesproblemer 
på tværs af grænserne og sikre bedre 
meddelelse og håndhævelse af sådanne 
afgørelser truffet i andre medlemsstater.

gensidig bistand og støtte til 
fuldbyrdelsesforanstaltninger og 
omkostninger i forbindelse hermed samt 
vedtagelse af ensartede krav til meddelelse 
af afgørelser vedrørende pålagte 
administrative sanktioner og bøder med 
hensyn til situationer med udstationering 
af arbejdstagere som defineret i direktiv 
96/71/EF og dette direktiv bør løse en 
række praktiske håndhævelsesproblemer på 
tværs af grænserne og sikre bedre 
meddelelse og håndhævelse af sådanne 
afgørelser truffet i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Betragtning 30

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 mere ensartede 
regler med hensyn til grænseoverskridende 
fuldbyrdelse af sanktioner og bøder med 
hensyn til situationer med udstationering 
af arbejdstagere som defineret i direktiv 
96/71/EF og dette direktiv 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.

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

I dette direktiv etableres en række 
specifikke bestemmelser, foranstaltninger 
og kontrolmekanismer for at hjælpe 
medlemsstaterne med gennemførelse, 
anvendelse og håndhævelse af direktiv 
96/71/EF, herunder foranstaltninger til at 
forebygge og straffe misbrug og omgåelse 
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forebygge og straffe misbrug og omgåelse 
af de gældende regler.

af de gældende regler.

Ændringsforslag 33
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 fastsætter 
håndhævelsesforanstaltninger for 
ligebehandling af udstationerede 
arbejdstagere for så vidt angår arbejds- og 
ansættelsesvilkår som defineret i artikel 3 
i direktiv 96/71/EF. Disse 
håndhævelsesforanstaltninger har til 
formål at lette og forbedre den frie 
udveksling af tjenesteydelser og fremme en 
fair konkurrence for tjenesteydere på det 
indre marked.

Ændringsforslag 34
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 i 
medlemsstaterne, 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.

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

eller organer, som en medlemsstat har 
udpeget til og pålagt at udføre offentlige 
opgaver i henhold til dette direktiv

Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "værtsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvortil arbejdstageren 
midlertidigt udstationeres i henhold til 
dette direktiv og direktiv 96/71/EF

Ændringsforslag 37
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, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer
kan bl.a. omfatte:

Med henblik på at gennemføre, anvende og 
håndhæve direktiv 96/71/EF foretager de 
kompetente myndigheder en overordnet 
vurdering af faktuelle elementer, der 
karakteriserer de aktiviteter, der udøves af 
en virksomhed i etableringsmedlemsstaten, 
for at afgøre, om den reelt udøver 
væsentlige aktiviteter. I forbindelse med 
vurderingen tages der særlig hensyn til 
følgende faktuelle elementer, som den 
virksomhed, der udstationerer 
arbejdstagerne, i givet fald dokumenterer 
over for de kompetente myndigheder:

Ændringsforslag 38
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 en virksomhed udfører 
sine væsentligste erhvervsaktiviteter, hvor
dennes administration er placeret, hvor den 
betaler skat og socialsikringsbidrag, i 
henhold til national lovgivning har 
tilladelse til at udøve et erhverv eller er 
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optaget i handelskamre eller faglige 
organisationer

Ændringsforslag 39
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 det sted, hvorfra arbejdstagere 
er udstationeret

Ændringsforslag 40
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 

Ændringsforslag 41
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 og/eller størrelsen af 
omsætningen i etableringsmedlemsstaten 
under hensyntagen til den specifikke 
situation for nyetablerede virksomheder.

Ændringsforslag 42
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den udstationerede arbejdstager har 
en gyldig A1-attest, som bekræfter, 
hvilken socialsikringslovgivning der 
finder anvendelse, og dette er en ud af 
flere indikationer af, at dette er en 
udstationeringssituation.
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Ændringsforslag 43
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

Ændringsforslag 44
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 og afsnit 2 – indledning

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 
værtsmedlemsstat, undersøges alle 
faktuelle elementer, der karakteriserer et 
sådant arbejde og arbejdstagerens situation. 

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Der tages særlig hensyn til følgende 
elementer

Ændringsforslag 45
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 og forventes at vende 
tilbage til sit sædvanlige ansættelsessted 
efter udførelsen af arbejdet eller 
tjenesteydelserne, for hvilke han eller hun 
var udstationeret

Ændringsforslag 46
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 

e) den udstationerede arbejdstager 
erstatter ikke en anden udstationeret 



PE496.470v03-00 22/41 AD\930102DA.doc

DA

samme eller en anden (udstationeret) 
arbejdstager.

arbejdstager, bortset fra i tilfælde af 
sygdom eller opsigelse

Ændringsforslag 47
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e ae c  (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den udstationerede arbejdstager 
erstatter ikke en strejkende arbejdstager
eb) arbejdstageren er organisatorisk og 
finansielt afhængig af sin arbejdsgiver
ec) forpligtelsen med hensyn til 
arbejdstagerens vederlag påhviler den 
virksomhed, som har indgået 
ansættelseskontrakten.

Ændringsforslag 48
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tager passende tiltag til 
at forebygge, undgå og bekæmpe, at 
virksomheder omgår og/eller misbruger 
dette direktiv med det formål bevidst at 
nægte udstationerede arbejdstagere deres 
rettigheder eller fratage dem disse 
rettigheder.

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. 

Rækken af elementer, der nævnes i stk. 1 
og 2, er retningsgivende og 
ikkeudtømmende og vurderes aldrig 
isoleret. Vurderingen af disse elementer
tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og tager 
hensyn til de særlige forhold, der 
kendetegner situationen.

Ændringsforslag 49
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheders De kompetente myndigheders 
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kontaktoplysninger meddeles til 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater. Kommissionen offentliggør 
og ajourfører regelmæssigt listen over 
kompetente myndigheder og 
forbindelseskontorer.

kontaktoplysninger meddeles til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
og er tilgængelige for offentligheden. 
Kommissionen offentliggør og ajourfører 
regelmæssigt listen over kompetente 
myndigheder og forbindelseskontorer.

Ændringsforslag 50
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt 
tilgængelige på en klar, fuldstændig og 
lettilgængelig måde, på afstand og ad 
elektronisk vej, i formater og efter 
webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt.

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt og gratis 
tilgængelige på en klar, gennemsigtig, 
fuldstændig og lettilgængelig måde, på 
afstand og ad elektronisk vej, i formater og 
efter webstandarder, der sikrer adgang for 
handicappede, og at forbindelseskontorerne 
eller de øvrige kompetente nationale 
myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 
96/71/EF, er i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt.

Ændringsforslag 51
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For yderligere at forbedre adgangen til 
oplysninger skal medlemsstaterne:

2. For yderligere at forbedre adgangen til 
oplysninger skal medlemsstaterne i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 4 i direktiv 96/71/EF:

Ændringsforslag 52
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) iværksætte de fornødne foranstaltninger 
for at gøre oplysninger alment tilgængelige 

b) iværksætte de fornødne foranstaltninger 
for at gøre oplysninger alment tilgængelige 
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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

på internettet og med andre midler 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

Ændringsforslag 53
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 det/de 
nationale sprog i 
udstationeringsmedlemsstaten, det 
nationale sprog i arbejdstagerens og 
tjenesteyderens oprindelsesmedlemsstat, 
og ikke blot på det/de nationale sprog i det 
land, hvor tjenesteydelserne leveres, om 
muligt i form af en kortfattet brochure, 
hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, 
og som beskriver klagevejen og de retslige 
skridt og sanktioner i tilfælde af 
manglende overholdelse, og efter 
anmodning i formater, som er tilgængelige 
for handicappede; information om andre 
kontaktpunkter, f.eks. hos 
arbejdsmarkedets parter, bør ligeledes 
stilles til rådighed

Ændringsforslag 54
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gøre yderligere detaljerede 
oplysninger om arbejdsvilkår og sociale 
vilkår, herunder arbejdsmiljø, let 
tilgængelige med forskellige 
kommunikationsmidler, herunder 
kontaktpunkter
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Ændringsforslag 55
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forbedre eller indføre strukturer til at 
informere, rådgive og støtte arbejdstagere;
medlemsstaterne benytter i givet fald 
eksisterende infrastruktur såsom 
forbindelseskontorer, fælles 
kontaktpunkter og rådgivningscentre.

Ændringsforslag 56
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis fastsat i 
kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i 
nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at 
arbejdsmarkedets parter identificerer 
disse og stiller relevante oplysninger,
navnlig om de forskellige 
mindstelønssatser og disses bestanddele, 
den metode, der anvendes til at beregne 
vederlag, og kriterier for klassificering i 
de forskellige lønkategorier til rådighed 
for tjenesteydere fra andre medlemsstater 
og udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde.

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
lovgivning, traditioner og praksis samt i 
fuld respekt for arbejdsmarkedsparternes 
autonomi fastsat i kollektive aftaler, jf. 
artikel 3, stk. 1 og 8, i nævnte direktiv, 
påser medlemsstaterne, at disse vilkår 
gøres offentligt tilgængelige for 
tjenesteydere fra værtsmedlemsstater og 
udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde, og 
medlemsstaterne kan i den forbindelse 
inddrage arbejdsmarkedets parter. De 
relevante oplysninger omfatter navnlig de 
forskellige mindstelønssatser og disses 
bestanddele, den metode, der anvendes til 
at beregne vederlag, og 
kvalifikationskriterierne samt arbejds- og 
ansættelsesvilkår og er til rådighed for de 
nationale kompetente myndigheder. Til 
dette formål kan medlemsstaterne indføre 
et officielt register.

Ændringsforslag 57
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kollektive 
aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i direktiv 
96/71/EF, registreres i officielle registre 
og offentliggøres. Først fra tidspunktet for 
officiel registrering og offentliggørelse af 
disse aftaler finder arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er omhandlet i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EF, og som er 
fastsat ved disse kollektive aftaler, 
anvendelse på virksomheder, der 
udstationerer arbejdstagere.

Ændringsforslag 58
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
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.

2. I henhold til principperne i artikel 4 og 
5 i direktiv 96/71/EF består
medlemsstaternes samarbejde bl.a. i en 
forpligtelse til uden unødig forsinkelse 
hurtigt og effektivt at besvare anmodninger 
om oplysninger og anmodninger fra deres 
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 og relevante artikler i dette 
direktiv, herunder undersøgelser 
vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug 
af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere, udstationeringens og den 
udstationerede arbejdstagers reelle natur 
eller ulovlige grænseoverskridende 
aktiviteter, og at iværksætte passende 
tiltag i overensstemmelse med gældende 
national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag 59
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En medlemsstat, der besvarer en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på
dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning.

3. En medlemsstat, der besvarer en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på 
dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning og direktiv 96/71/EF. 
Hvis tjenesteydere ikke meddeler disse 
oplysninger, iværksætter de kompetente 
myndigheder passende tiltag.

Ændringsforslag 60
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Enhver langvarig nægtelse af at 
udlevere de oplysninger, der er anmodet 
om, giver den bistandssøgende 
medlemsstat ret til at udarbejde en liste 
over kompetente myndigheder, som har 
nægtet at samarbejde, og underrette 
Kommissionen herom. Kommissionen 
fører efter verifikation en offentligt 
tilgængelig liste over sådanne 
myndigheder, der er indberettet af 
medlemsstaterne som usamarbejdsvillige.

Ændringsforslag 61
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. 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 inden 
for tre uger, hvis svaret kræver et tilsyn på 
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stedet.
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 24 timer.
Uanset stk. 1 og 2 forhindres de 
kompetente myndigheder og/eller 
tilsynsorganerne i værtsmedlemsstaten 
ikke i at træffe øjeblikkelige 
foranstaltninger til at forebygge, 
undersøge og straffe bedrageri.

Ændringsforslag 62
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 
sammenlignelige vilkår for de tilsvarende 
kompetente myndigheder i de øvrige 
medlemsstater.

Ændringsforslag 63
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 i overensstemmelse med EU-
lovgivningen og national lovgivning og 
praksis.

Ændringsforslag 64
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og de kompetente 9. I overensstemmelse med princippet i 
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myndigheder samarbejder tæt med henblik 
på at undersøge de vanskeligheder, der 
måtte opstå i forbindelse med anvendelsen 
af artikel 3, stk. 10, i direktiv 96/71/EF.

artikel 4 i direktiv 96/71/EF samarbejder
Kommissionen og de kompetente 
myndigheder tæt med henblik på at 
undersøge de vanskeligheder, der måtte 
opstå i forbindelse med gennemførelsen af 
direktiv 96/71/EF.

Ændringsforslag 65
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. For at lette gensidig bistand og 
grænseoverskridende samarbejde 
forelægger Kommissionen senest ...
Europa-Parlamentet og Rådet en 
konsekvensvurdering af muligheden for et 
fælles EU-system for notifikation eller 
registrering, baseret på og kompatibelt 
med eksisterende systemer i 
medlemsstaterne.
__________

EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttræden. 

Ændringsforslag 66
Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etableringsmedlemsstatens rolle Samarbejde mellem 
etableringsmedlemsstaten og 
værtsmedlemsstaten

Ændringsforslag 67
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
skal fortsat kontrollere, overvåge og træffe 
de nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning, praksis og administrative 

1. I overensstemmelse med principperne i 
artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF skal
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
fortsat kontrollere, overvåge og træffe de 
nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
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procedurer i forhold til arbejdstagere, der 
er udstationeret i en anden medlemsstat.

overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer. Dette ansvar begrænser på 
ingen måde værtsmedlemsstatens 
muligheder for på eget initiativ at 
kontrollere, overvåge og træffe alle de 
nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger vedrørende 
tilsynet med arbejdsforholdene.

Ændringsforslag 68
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 
værtsmedlemsstaten på eget initiativ eller 
på anmodning fra værtsmedlemsstaten 
alle relevante oplysninger, jf. artikel 3, stk. 
1 og 2, og artikel 9, stk. 1.
Etableringsmedlemsstaten støtter i medfør 
af artikel 6, stk. 1, i dette direktiv de 
kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten ved at give den 
rettidig information om overensstemmelse 
med artikel 3 i dette direktiv.

Ændringsforslag 69
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver 
levering af tjenesteydelser eller for hver 
tjenesteyder, anmode de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver 
levering af tjenesteydelser eller for hver 
tjenesteyder, anmode de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
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om at fremlægge oplysninger, der kan 
påvise, at tjenesteyderen er lovligt 
etableret, at tjenesteyderens adfærd er 
redelig, og at tjenesteyderen ikke har 
overtrådt de gældende regler. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 6.

om at fremlægge oplysninger, der kan 
påvise fuld overholdelse af direktiv 
96/71/EF og dette direktiv, herunder at 
tjenesteyderen er lovligt etableret, at 
tjenesteyderens adfærd er redelig, og at 
tjenesteyderen ikke har overtrådt de 
gældende regler. . De kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 6.

Ændringsforslag 70
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 
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.

4. Kontrollen foretages om nødvendigt af 
myndighederne i værtsmedlemsstaten, jf. 
artikel 10, og i overensstemmelse med de 
tilsynsbeføjelser, der er fastsat i 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, 
praksis og administrative procedurer.

Ændringsforslag 71
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer, med bistand 
fra Kommissionen, 
ledsageforanstaltninger for at udvikle, 
formidle og fremme udvekslingen mellem 
arbejdsmarkedets parter samt for at sikre, 
at organisationer, som leverer oplysninger 
til udstationerede arbejdstagere, modtager 
støtte.

Ændringsforslag 72
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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 inden for et rimeligt 
tidsrum og/eller efter tjenesteyderens valg
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, udstedt i henhold til 
etableringsmedlemsstatens nationale 
lovgivning, 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

Ændringsforslag 73
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 oversættelse af de i litra b) nævnte 
dokumenter kan være berettiget, forudsat at 
dokumenterne er vigtige for at fastslå 
udstationeringens natur og overholdelse 
af direktiv 96/71/EF, ikke er usædvanligt 
lange og at de foreligger i form af 
standardiserede formularer

Ændringsforslag 74
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
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administrative krav og 
kontrolforanstaltninger er offentligt 
tilgængelige for tjenesteyderne og 
ajourføres med jævne mellemrum.

Ændringsforslag 75
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de nationale 
kontrolforanstaltninger op til revision på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af systemet med samarbejde 
og udveksling af oplysninger, udviklingen 
af mere ensartede, standardiserede 
dokumenter, fastlæggelsen af fælles 
principper og standarder for tilsyn på 
området udstationering af arbejdstagere 
såvel som den teknologiske udvikling med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

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

Ændringsforslag 76
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Risikovurderingen skal identificere de 
erhvervssektorer, hvor der anvendes flest 
udstationerede arbejdstagere med henblik 
på udførelse af tjenesteydelser på deres 
område.

Ændringsforslag 77
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og 
kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.
Den kompetente myndighed forelægger i 
henhold til egen praksis den virksomhed, 
som er underlagt tilsyn eller kontrol, et 
dokument som opfølgning på tilsynet eller 
kontrollen, der indeholder alle relevante 
oplysninger.

Ændringsforslag 78
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. I overensstemmelse med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EF kan medlemsstaterne 
anvende ordninger i overensstemmelse 
med deres nationale lovgivning og praksis 
for at sikre overholdelse af direktiv 
96/71/EF med henblik på at garantere, at 
ordningerne giver de berørte personer en 
passende grad af beskyttelse som defineret 
i direktiv 96/71/EF og nærværende 
direktiv.
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Ændringsforslag 79
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 80
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 
direktiv 96/71/EF og dette direktiv 
overholdes, er berettigede til - på vegne af 
eller til støtte for den udstationerede 
arbejdstager eller dennes arbejdsgiver og 
om nødvendigt med dennes godkendelse -
at indtræde som part i klagen til retslige 
eller administrative instanser med henblik 
på gennemførelse af direktiv 96/71/EF og
dette direktiv og/eller håndhævelse af 
forpligtelserne i direktiv 96/71/EF og dette 
direktiv.
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Ændringsforslag 81
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige ordninger indføres for at sikre, 
at udstationerede arbejdstagere eller 
organer, som handler på deres vegne, kan 
gøre krav på, og at udstationerede 
arbejdstagere kan modtage 

Ændringsforslag 82
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store 
omkostninger eller omkostninger 
vedrørende rejser, kost og logi, der 
automatisk er blevet fradraget vederlaget, 
som arbejdsgiveren ikke har godtgjort.

Ændringsforslag 83
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 84
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Udstationerede arbejdstagere, som 
indleder retslige eller administrative 
skridt, må ikke udsættes for ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side.
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Ændringsforslag 85
Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Ændringsforslag 86
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 87
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller et i 
forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlet 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller meddele en afgørelse 
vedrørende en bøde eller en sanktion eller 
et i forordning (EF) nr. 987/2009 
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lignende fordringer eller afgørelser. omhandlet socialsikringsbidrag med 
tilbagevirkende kraft, for så vidt de 
relevante love, bestemmelser og den 
administrative praksis, der gælder i den 
bistandssøgte myndigheds medlemsstat, 
tillader det for lignende fordringer eller 
afgørelser.

Ændringsforslag 88
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bestemmelserne om inddrivelse af 
bøder eller sanktioner eller 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft finder også anvendelse på bøder, der 
er pålagt som en del af nationale 
domstoles eksigible lovbestemte 
afgørelser.

Ændringsforslag 89
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bistandssøgte myndighed kan hos den 
pågældende fysiske eller juridiske person 
inddrive beløb og tilbageholde alle 
omkostninger, som den afholder i 
forbindelse med inddrivelse af fordringen, i 
overensstemmelse med de love og 
administrative bestemmelser eller 
praksisser, der gælder for tilsvarende 
fordringer i den bistandssøgte medlemsstat.

Den bistandssøgte myndighed kan hos den 
pågældende fysiske eller juridiske person 
inddrive beløb og tilbageholde alle 
omkostninger, som den afholder i 
forbindelse med inddrivelse af fordringen, i 
overensstemmelse med de love og 
administrative bestemmelser eller 
praksisser, der gælder for tilsvarende 
fordringer i den bistandssøgte medlemsstat. 
Såfremt den bistandssøgte myndighed 
tilbageholder omkostninger, der er opstået 
i forbindelse med inddrivelsen, oplyser 
den den bistandssøgende myndighed 
herom og fremlægger dokumentation for 
disse omkostninger. 

Ændringsforslag 90
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Det administrative samarbejde og den 
gensidige bistand mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 
og 15, skal i videst mulig omfang foregå 
gennem det informationssystem for det 
indre marked (IMI), der oprettes ved 
forordning (EU) nr. 1024/2012, og 
ledsages af andre etablerede 
samarbejdsinstrumenter, såsom bilaterale 
aftaler, hvor det skønnes nødvendigt.

Ændringsforslag 91
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvor det er hensigtsmæssigt og i 
henhold til principperne i direktiv 
96/71/EF står det medlemsstaterne frit for 
at anvende bilaterale ordninger for 
administrativt samarbejde mellem deres 
kompetente myndigheder, for så vidt angår 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF og dette 
direktiv, hvis ordningerne ikke forringer de 
berørte arbejdstageres og virksomheders 
rettigheder og forpligtelser.
Senest ... evaluerer Kommissionen 
samspillet mellem IMI og de bilaterale 
aftaler.
__________

EUT: Indsæt venligst dato: 5 år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 92
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 

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



PE496.470v03-00 40/41 AD\930102DA.doc

DA

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.

af de berørte medlemsstater anvendt IMI, 
skal en eventuel påkrævet opfølgning 
under alle omstændigheder om muligt ske 
via IMI.
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Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance 
Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos 
Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Norbert Glante


