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Ændringsforslag 122
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62, 151 og 153, 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 123
Louis Grech

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62 og 153,

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at håndhævelsen af direktiv 96/71/EF om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ikke udelukkende baseres på retsakterne 
for det indre marked.

Ændringsforslag 124
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Henvisning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62, 151 og 153,

Or. en

Ændringsforslag 125
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den frie bevægelighed for 
arbejdstagere, etableringsfriheden og den 
frie udveksling af tjenesteydelser er 
grundlæggende, traktatfæstede principper 
for Unionens indre marked. Unionen har 
videreudviklet disse principper med 
henblik på at sikre ensartede spilleregler 
for virksomheder og overholdelse af 
arbejdstagernes rettigheder.

(1) Unionen og medlemsstaterne har som 
mål at fremme beskæftigelsen, en 
forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for 
herigennem at muliggøre en udjævning af 
disse vilkår på et stadigt stigende niveau, 
en passende social beskyttelse, dialogen 
på arbejdsmarkedet, en udvikling af de 
menneskelige ressourcer, der skal 
muliggøre et varigt højt 
beskæftigelsesniveau, og bekæmpelse af 
social udstødelse. Den frie bevægelighed 
for arbejdstagere, etableringsfriheden og 
den frie udveksling af tjenesteydelser er 
grundlæggende, traktatfæstede principper 
for Unionens indre marked. Unionen har 
videreudviklet disse principper med 
henblik på at sikre ensartede spilleregler 
for virksomheder og overholdelse af 
arbejdstagernes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 126
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) For at sikre en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne skal social- og 
arbejdsmarkedspolitikken tildeles en 
central placering i det indre marked. Der 
er derfor behov for en ramme for det 
indre marked for at sikre ligevægt mellem 
fair konkurrence med åbne grænser og fri 
bevægelighed af varer, kapital og 
tjenesteydelser, samtidig med at 
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige 
og sociale rettigheder hidrørende fra 
arbejdsmarkedslovgivning, social 
sikkerhed, sociallovgivning og kollektive 
aftaler som fastsat i traktaterne sikres og 
respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 127
Cornelis de Jong

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) 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. Denne udstationering skal 
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ske uden at overtræde bestemmelserne om 
ikkeforskelsbehandling for både 
virksomheder og arbejdstagere som 
fastsat i artikel 45, stk. 2, og artikel 49 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 128
Phil Bennion

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) 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. Denne ret til fri 
bevægelighed adskiller sig 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.

Or. en

Begrundelse

Friheden til at udføre tjenesteydelser og borgernes ret til fri bevægelighed for at arbejde og 
bo overalt i EU er afgørende for, at det indre marked kan fungere. I dette direktiv er det 
vigtigt at behandle hver af disse rettigheder adskilt for at sikre, at udstationerede 
arbejdstagere tildeles alle de rettigheder og den beskyttelse, der er fastsat i traktaten, 
samtidig med at det sikres, at det indre marked kan fungere gnidningsfrit og fair, for så vidt 
som det vedrører virksomheder og konkurrence.
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Ændringsforslag 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

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 
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-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.

Or. en

Begrundelse

Udstationering af arbejdstagere finder sted som led i den frie udveksling af tjenesteydelser og 
må ikke forveksles med arbejdskraftens frie bevægelighed.

Ændringsforslag 130
Louis Grech

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 

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
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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.

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 
og direktiv 96/71/EF bør fastsætte 
minimumsstandarder. Dette direktiv bør 
ikke forhindre medlemsstater i at vedtage 
eller opretholde lovbestemte eller 
kollektivt aftalte standarder, der går ud 
over, hvad der er fastsat i dette direktiv, så 
længe de udstationerede arbejdstagere 
sikres gunstigere vilkår, der sikrer 
ligebehandling og ikkeforskelsbehandling 
af lokale og udenlandske virksomheder og 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 131
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Dette direktiv bør på ingen måde 
påvirke udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og i folkeretten, ILO-
konventioner, Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
den europæiske socialpagt og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention. 

Or. en
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Ændringsforslag 132
Anna Hedh

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 
artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 133
Emilie Turunen

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 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

(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 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering kunne håndhæves 
og bør forbedres, og enhver omgåelse af 
reglerne skal sanktioneres, navnlig for så 
vidt angår alle arbejds- og 
ansættelsesvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 134
Evelyne Gebhardt
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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 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

(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 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres. Denne 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår i direktiv 96/71/EF må 
ikke blive påvirket negativt af direktivet 
om håndhævelse af direktiv 96/71/EF.

Or. de

Ændringsforslag 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

(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 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres i 
overensstemmelse med principperne om 
proportionalitet og ikke-
forskelsbehandling.

Or. en
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Ændringsforslag 136
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Dette direktiv påvirker på ingen måde 
udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og folkeretten, i ILO-
konventioner, den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
retten eller friheden til at strejke eller til 
at tage andre skridt, der er omfattet af 
arbejdsmarkedsordningerne i 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og praksis. Det 
berører heller ikke retten til i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive aftaler og tage kollektive skridt.

Or. de

Ændringsforslag 137
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at kunne vurdere, om en 
udstationeret arbejdstager midlertidigt 
udfører sit arbejde i en anden 
medlemsstat end den, hvor vedkommende 
normalt arbejder, bør alle elementer, der 
karakteriserer et sådant arbejde og 
arbejdstagerens situation, undersøges. 
Hvis arbejdsgiveren ikke kan forelægge 
den nødvendige dokumentation, bør 
ansættelsesforholdet antages at falde ind 



PE498.075v01-00 12/117 AM\916992DA.doc

DA

under lovgivningen og bestemmelserne i 
den medlemsstat, hvor tjenesteydelserne 
udføres.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af national arbejdsmarkedslovgivning kan ikke betragtes som en sanktion.

Ændringsforslag 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Alle foranstaltninger, der indføres 
ved direktivet, skal være velbegrundede, 
proportionale og ikke-diskriminerende, 
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.

Or. en

Ændringsforslag 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Derfor skal de faktuelle elementer, der 
karakteriserer udstationeringens 
midlertidige karakter, og som indebærer, at 

(5) Derfor skal de faktuelle elementer, der 
karakteriserer udstationeringens 
midlertidige karakter, og som indebærer, at 
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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.

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, således at det sikres, at 
direktivet anvendes bredt.

Or. en

Begrundelse

Disse elementer bør ikke begrænse direktivets anvendelse, da mange udstationerede 
arbejdstagere i så fald ikke ville være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 140
Cornelis de Jong

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 ret til at vedtage og 
håndhæve mere gunstige vilkår for 
udstationerede arbejdstagere.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) I forbindelse med vurderingen af, 
om en udstationeret arbejdstager 
midlertidigt udfører sit arbejde i en anden 
medlemsstat end den, hvor vedkommende 
normalt arbejder, må listen i artikel 3, stk. 
2, over faktuelle elementer, der 
karakteriserer arbejdstagerens situation, 
ikke betragtes som udtømmende. 
Myndighederne skal ved deres 
undersøgelse foretage en samlet 
vurdering af hvert enkelt tilfælde og tage 
sagens særlige omstændigheder behørigt i 
betragtning under hensyntagen til artikel 
14, stk. 8, i forordning (EF) nr. 987/2009.

Or. de

Ændringsforslag 142
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Karakteren af en arbejdstagers 
beskæftigelsesmæssige status i henhold til 
direktiv 96/71/EF fastsættes af 
værtslandet uafhængigt af parternes 
ønske og under hensyntagen til 
virkeligheden i branchen. Alle 
medlemsstater bør lægge afgørende vægt 
på underordnelseskriteriet i den centrale 
sondring mellem en arbejdstager, der er 
direkte beskæftiget i en virksomhed, og en 
selvstændig erhvervsdrivende. For at en 
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arbejdstager kan betragtes som 
selvstændig erhvervsdrivende, bør det 
påvises, at hun/han er uden for ethvert 
underordnelsesforhold vedrørende valget 
af den pågældende virksomhed, 
arbejdsvilkår og aflønningsvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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 gå 
hånd i hånd med deres ansvar for at 
meddele og informere om førnævnte 
niveauer.

Or. en

Ændringsforslag 144
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Medlemsstaterne bør træffe passende 
foranstaltninger for at forebygge, at 
virksomheder misbruger og/eller omgår 
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direktiv 96/71/EF og dette direktiv med 
det formål at fratage udstationerede 
arbejdstagere deres rettigheder eller 
nægte dem disse rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Forebyggelse af misbrug og omgåelse.

Ændringsforslag 145
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Forholdet mellem dette direktiv og 
direktiv 96/71/EF på den ene side og 
direktiv 2008/104/EF på den anden side 
bør klarlægges for at sikre, at 
vikaransatte, der også er udstationerede 
arbejdstagere, drager fordel af de mest 
fordelagtige arbejds- og ansættelsesvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 146
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Forholdet mellem dette direktiv og 
direktiv 96/71/EF på den ene side og 
direktiv 2008/104/EF på den anden side 
bør klarlægges for at sikre, at 
vikaransatte, der også er udstationerede 
arbejdstagere, drager fordel af de mest 
fordelagtige arbejds- og ansættelsesvilkår.
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Or. en

Ændringsforslag 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

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.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder i både værtslande og oprindelseslande skal først og fremmest 
samarbejde bilateralt for at sikre rettidig og effektiv afhjælpning, når udstationerede 
arbejdstageres rettigheder krænkes, og for at sikre almindelig anvendelse af bestemmelserne. 
Kommissionen spiller en vigtig rolle; nationale, regionale og lokale beslutningstagere og 
arbejdsmarkedets parter skal dog have en central placering i dette samarbejde, da 
arbejdstilsynsordningerne i medlemsstaterne er forskellige.

Ændringsforslag 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 



PE498.075v01-00 18/117 AM\916992DA.doc

DA

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.

beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder og sikringen af 
virksomheders ret til at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 
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.

Or. en

Ændringsforslag 149
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) De kompetente myndigheder bør 
foretage en samlet vurdering af alle 
faktuelle elementer for at afgøre, om en 
virksomhed udøver en væsentlig 
erhvervsaktivitet i den medlemsstat, hvori 
den er etableret. Hvis der ikke er 
tilstrækkelig dokumentation for, at 
virksomheden reelt udøver væsentlige 
aktiviteter i den pågældende medlemsstat, 
antages det, at virksomheden er etableret i 
den medlemsstat, hvor den udfører sine 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis
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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 værtsmedlemsstatens evne til at 
fastslå faktuelle elementer vedrørende den 
udenlandske virksomhed er begrænset, er 
samarbejde med 
etableringsmedlemsstaten afgørende, og 
dette samarbejde skal forbedres 
yderligere. Gensidig tillid, gensidig 
bistand, en løbende dialog og gensidig 
forståelse er afgørende i denne 
sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 151
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 152
Phil Bennion

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 

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Bilateralt samarbejde mellem kompetente myndigheder er det redskab, der i første række 
sikrer, at udstationerede arbejdstageres rettigheder beskyttes. Det skal understreges, at dette 
direktiv letter snarere end hindrer et sådant bilateralt og/eller multilateralt samarbejde.

Ændringsforslag 153
Evelyne Gebhardt

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 bør dog 
ikke være til hinder for anvendelsen af 
bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde. Den praktiske 
anvendelse af det elektroniske 
informationsudvekslingssystem ved hjælp 
af informationssystemet for det indre 
marked skal undersøges med hensyn til 
dets funktionalitet.

Or. de
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Ændringsforslag 154
Cornelis de Jong

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 bør dog 
suppleres af anvendelsen af bilaterale 
aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde, da disse 
etablerede samarbejdsmekanismer har 
vist sig at være nyttige.

Or. en

Ændringsforslag 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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.

Or. en
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Ændringsforslag 156
Phil Bennion

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 skal 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.

Or. en

Begrundelse

Sproglig præcisering.

Ændringsforslag 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) 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.

Or. en
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Ændringsforslag 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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.

Or. en

Ændringsforslag 159
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Formålet med enhver 
risikovurdering bør være at identificere de 
erhvervssektorer, hvor der anvendes flest 
udstationerede 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.

Or. en

Ændringsforslag 160
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at lette tilsynet med, at de 
materielle regler om arbejds- og 
ansættelsesvilkår overholdes, bør 
medlemsstaterne kræve, at udstationerede 
arbejdstagere er i besiddelse af et 
personligt identifikationsdokument 
udstedt af oprindelsesmedlemsstaten. Ved 
hjælp af et sådant dokument bør det som 
minimum være muligt at fastslå den 
pågældende persons identitet og 
hans/hendes beskæftigelsesmæssige 
status, og dokumentet bør indeholde 
kontaktoplysninger for den udstedende 
nationale myndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 161
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Et omfattende system af 
forebyggende og kontrolbaserede 
foranstaltninger, tillige med 
afskrækkende sanktioner for at 
identificere og modvirke konkrete tilfælde 
af proformaselvstændige, bør bidrage til 
at bekæmpe sort arbejde effektivt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 162
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Et omfattende system af 
forebyggende og kontrolbaserede 
foranstaltninger, tillige med 
afskrækkende sanktioner for at 
identificere og modvirke konkrete tilfælde 
af proformaselvstændige, bør bidrage til 
at bekæmpe sort arbejde effektivt.

(17) Alle former for svigagtig anvendelse 
af status som selvstændig 
erhvervsdrivende skal forbydes via et 
omfattende system af forebyggende 
kontrolbaserede foranstaltninger og 
afskrækkende sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Sproglig præcisering.

Ændringsforslag 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis
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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, tilstrækkeligt, 
proportionalt og ikke-diskriminerende
tilsyn på deres område, og at de 
virksomheder, der er ført tilsyn med, 
modtager skriftlige oplysninger om 
resultatet af tilsynet.

Or. en

Ændringsforslag 164
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør sørge for, at 
der er tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed til at formidle de nødvendige 
oplysninger til udstationerede 
arbejdstagere og de virksomheder, de 
arbejder for, og til at gennemføre de 
forebyggende foranstaltninger, tilsynet på 
stedet og de retshåndhævende 
foranstaltninger vedrørende 
overholdelsen af de materielle regler om 
udstationerede arbejdstageres arbejds- og 
ansættelsesvilkår. Med henblik herpå bør 
de oprette særlige nationale myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Louis Grech

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) De nationale kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger bør styrkes 
gennem en udvidelse af 
anvendelsesområdet for 
håndhævelsesmekanismer og 
instrumenter og værktøjer for tilsyn 
varetaget af arbejdsmarkedets parter og 
medlemsstaterne. Arbejdsmarkedets 
parter og værtsmedlemsstaterne bør 
kunne sørge for et effektivt arbejdstilsyn 
for at sikre overholdelsen af gældende 
arbejds- og ansættelsesvilkår og navnlig 
for at tjekke, om arbejdstagere reelt 
normalt er beskæftiget i 
oprindelseslandet. Nationale arbejdstilsyn, 
arbejdsmarkedsparter og andre 
kontrolorganer er derfor af afgørende 
betydning i denne forbindelse, og de bør 
fortsat spille en stor rolle.

Or. en

Ændringsforslag 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

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 
tilsynsmyndigheder er af afgørende 
betydning i denne forbindelse, og de bør 
fortsat spille en stor rolle.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Cornelis de Jong

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 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
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Ændringsforslag 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

For at sikre fuldstændig juridisk klarhed for udstationerede arbejdstagere og beskytte 
virksomheder, der handler i god tro, skal hæftelsen altid forblive hos den direkte arbejdsgiver 
uanset dennes stilling i underkontrahentkæden.

Ændringsforslag 170
Sari Essayah
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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

Langt størstedelen af medlemsstaterne har intet system for solidarisk hæftelse. Forslaget går 
imod nærhedsprincippet. Det er uhensigtsmæssigt, da hæftelse uden culpa strider mod 
almindelige retlige principper og endog EU-retlige principper. Det ville behandle 
indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere forskelligt og dermed hindre den frie 
udveksling af tjenesteydelser. Indførelse af solidarisk hæftelse vil medføre store omkostninger 
for virksomhederne, men vil ikke være en effektiv måde at håndhæve direktivet på.

Ændringsforslag 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas
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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

Ændringsforslag 172
Sergio Gaetano Cofferati

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 

(24) For at beskytte udstationerede 
arbejdstageres rettigheder er det 
nødvendigt at sikre, at den kontrahent, som 
de udstationerede arbejdstageres 
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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.

arbejdsgiver er underkontrahent til, og 
mellemliggende underkontrahenter 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren kan holdes ansvarlige, hvis 
arbejdsgiveren ikke overholder 
bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

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
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Begrundelse

For at sikre fuldstændig juridisk klarhed for udstationerede arbejdstagere og beskytte 
virksomheder, der handler i god tro, skal hæftelsen altid forblive hos den direkte arbejdsgiver 
uanset dennes stilling i underkontrahentkæden.

Ændringsforslag 174
Sari Essayah

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

Langt størstedelen af medlemsstaterne har intet system for solidarisk hæftelse. Forslaget går 
imod nærhedsprincippet. Det er uhensigtsmæssigt, da hæftelse uden culpa strider mod 
almindelige retlige principper og endog EU-retlige principper. Det ville behandle 
indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere forskelligt og dermed hindre den frie 
udveksling af tjenesteydelser. Indførelse af solidarisk hæftelse vil medføre store omkostninger 
for virksomhederne, men vil ikke være en effektiv måde at håndhæve direktivet på.

Ændringsforslag 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 25
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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

Ændringsforslag 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre fuldstændig juridisk klarhed for udstationerede arbejdstagere og beskytte 
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virksomheder, der handler i god tro, skal hæftelsen altid forblive hos den direkte arbejdsgiver 
uanset dennes stilling i underkontrahentkæden.

Ændringsforslag 177
Sari Essayah

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

Or. en

Begrundelse

Langt størstedelen af medlemsstaterne har intet system for solidarisk hæftelse. Forslaget går 
imod nærhedsprincippet. Det er uhensigtsmæssigt, da hæftelse uden culpa strider mod 
almindelige retlige principper og endog EU-retlige principper. Det ville behandle 
indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere forskelligt og dermed hindre den frie 
udveksling af tjenesteydelser. Indførelse af solidarisk hæftelse vil medføre store omkostninger 
for virksomhederne, men vil ikke være en effektiv måde at håndhæve direktivet på.

Ændringsforslag 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas
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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

Or. en

Ændringsforslag 179
Sergio Gaetano Cofferati

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 

(26) Forpligtelsen til at holde 
hovedkontrahenten og mellemliggende 
underkontrahenter ansvarlige, når 
underkontrahenten 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. Eksempelvis har 
sådanne udstationerede arbejdstagere 
måske ikke samme mulighed som 
arbejdstagere, der er ansat hos en 
underkontrahent, som er etableret i 
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at kræve udbetaling af løntilgodehavender 
eller tilbagebetaling af uretmæssigt 
tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

kontrahentens etableringsmedlemsstat, for 
at kræve udbetaling af løntilgodehavender 
eller tilbagebetaling af uretmæssigt 
tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

Or. en

Ændringsforslag 180
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) I overensstemmelse med direktiv 
96/71/EF finder dette direktiv også 
anvendelse på andre 
transportvirksomheder end dem, der 
udfører søtransport, og som leverer 
tjenesteydelser i andre medlemsstater, 
navnlig når det gælder cabotagetransport 
i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordninger nr. 1072/2009/EF og 
nr. 1073/2009/EF.

Or. en

Ændringsforslag 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(27) Forskellene mellem medlemsstaternes 
systemer for fuldbyrdelse af administrative 
bøder og/eller sanktioner med hensyn til 
situationer omkring udstationering af 
arbejdstagere i overensstemmelse med 
dette direktiv og direktiv 96/71 i 
grænseoverskridende situationer er til 
skade for det indre markeds funktion og 
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hele Unionen. risikerer at gøre det meget vanskeligt, om 
ikke umuligt, at sikre, at udstationerede 
arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i 
hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 omkring 
udstationering af arbejdstagere i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
direktiv 96/71. 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.

Or. en

Ændringsforslag 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Vedtagelse af fælles regler for 
gensidig bistand og støtte til 

(29) Vedtagelse af fælles regler for 
gensidig bistand og støtte til 
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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.

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 omkring 
udstationering af arbejdstagere i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
direktiv 96/71 bør løse en række praktiske 
håndhævelsesproblemer på tværs af 
grænserne og sikre bedre meddelelse og 
håndhævelse af sådanne afgørelser truffet i 
andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 omkring 
udstationering af arbejdstagere i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
direktiv 96/71 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.

Or. en

Ændringsforslag 185
Phil Bennion
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Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv.

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv. Hvis 
medlemsstater ikke i fuldt omfang 
efterlever dette direktiv, bør det medføre, 
at Kommissionen iværksætter 
overtrædelsesprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Manglende gennemførelse af det eksisterende direktiv på korrekt vis har affødt talrige domme 
fra Den Europæiske Unions Domstol, som i vidt omfang ikke har behandlet det bredere 
spørgsmål om manglende overholdelse. Det er afgørende, at alle aktører anerkender 
betydningen af korrekt gennemførelse for at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sikre, at 
det indre marked kan fungere gnidningsfrit.

Ændringsforslag 186
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
beskyttelse af personoplysninger (artikel 
8), erhvervsfrihed og ret til at arbejde 
(artikel 15), frihed til at oprette og drive 
egen virksomhed (artikel 16), 

(33) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
beskyttelse af personoplysninger (artikel 
8), erhvervsfrihed og ret til at arbejde 
(artikel 15), frihed til at oprette og drive 
egen virksomhed (artikel 16), ret til 
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forhandlingsret og ret til kollektive skridt 
(artikel 28), retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold (artikel 31) og adgang til 
effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol (artikel 47), og skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

ligestilling (artikel 20), ikke-
forskelsbehandling (artikel 21), 
forhandlingsret og ret til kollektive skridt 
(artikel 28), retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold (artikel 31) og adgang til 
effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol (artikel 47) og den relevante ILO-
konvention, og skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

Or. en

Ændringsforslag 187
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk indførelse af solidarisk hæftelse i underkontrahentkæder i det flertal af 
medlemsstater, hvor det ikke allerede findes, vil undergrave det eksisterende velfungerende 
forhold mellem arbejdsmarkedets parter og de gældende velfungerende retlige rammer. Der 
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er ikke belæg for, at udvidelse af en sådan tradition, der praktiseres i et mindretal af 
medlemsstaterne, vil føre til en bedre gennemførelse af direktivet, og det er i strid med 
subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Da forslagets retsgrundlag vedrører det indre marked, er formålet at lette udveksling af 
tjenesteydelser på tværs af grænserne, samtidig med at udstationerede arbejdstagere 
beskyttes.

Ændringsforslag 189
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Formålet med dette direktiv er at 
fremme beskæftigelsen, en forbedring af 
leve- og arbejdsvilkårene, en passende 
social beskyttelse, dialogen på 
arbejdsmarkedet, en udvikling af de 
menneskelige ressourcer, der skal 
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muliggøre et varigt højt 
beskæftigelsesniveau, og bekæmpelse af 
social udstødelse ved at støtte det indre 
markeds funktion og ved at forbedre 
gennemførelsen af direktiv 96/71/EF. En 
medlemsstat træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at håndhæve alle 
arbejds- og ansættelsesvilkår på det sted, 
hvor tjenesten udføres, og afskaffe enhver 
i nationaliteten begrundet 
forskelsbehandling af medlemsstaternes 
arbejdstagere, for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejds- og ansættelsesvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

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 i en medlemsstat, som denne
medlemsstat har udpeget til at udføre 
opgaver i henhold til dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 191
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "vikaransatte":
dette direktiv og direktiv 96/71/EF finder 
anvendelse på vikaransatte som defineret i 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/104/EF om vikararbejde, 
medmindre direktiv 2008/104/EF sikrer 
disse arbejdstagere en mere fordelagtig 
behandling for så vidt angår deres 
arbejds- og ansættelsesvilkår.

Or. de

Ændringsforslag 192
Cornelis de Jong

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

Or. en

Ændringsforslag 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

For at hindre arbejdsgivere i at omgå og misbruge bestemmelserne er det nødvendigt klart at 
definere "virksomhed etableret i en medlemsstat" i henhold til direktivet om tjenesteydelser i 
det indre marked, 2006/123/EF. Kun virksomheder, der reelt er etableret i en medlemsstat, 
bør være omfattet af håndhævelsesdirektivet og direktiv 96/71.

Ændringsforslag 194
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 a
Lovvalg

1. For så vidt angår en virksomhed, som 
ikke kan dokumentere, at den udøver 
væsentlige aktiviteter jf. artikel 3, stk. 1, i 
den anførte etableringsstat, antages, at 
den er etableret i den medlemsstat, hvor 
den udfører sine tjenesteydelser.
2. Såfremt en arbejdsgiver ikke kan 
bevise, at en udstationeret arbejdstager i 
en begrænset periode udfører sit arbejde i 
en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende sædvanligvis udfører sit 
arbejde, antages, at den pågældende 
arbejdstagers sædvanlige sted for 
udførelsen af arbejdet er der, hvor 
tjenesteydelsen udføres.

Or. de

Ændringsforslag 195
Emilie Turunen

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

Artikel 3 a
Manglende overholdelse

I tilfælde af manglende overholdelse af 
artikel 3 i direktiv 96/71/EF eller 
relevante artikler i dette direktiv er 
virksomheden og dens arbejdstagere 
omfattet af den relevante lovgivning i det 
land, hvor tjenesteydelsen udføres, som 
det sted hvor arbejdstagerne sædvanligvis 
udfører deres arbejde, og alle, som er 
udstationeret af den pågældende 
virksomhed, skal betragtes som 
arbejdstagere, der benytter deres ret til fri 
bevægelighed i EU.
Værtsmedlemsstaten kan i så fald anmode 
om øjeblikkelig dokumentation for, at de 
pågældende arbejdstagere får samme 
behandling som statsborgere i 
værtsmedlemsstaten for så vidt angår alle 
arbejds- og ansættelsesvilkår og 
tilknyttede sociale rettigheder i 
overensstemmelse med artikel 45 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 196
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 a
Følgende situationer betragtes som en 
omgåelse af bestemmelserne om 
udstationering som fastsat ved dette 
direktiv og direktiv 96/71/EF:
a) Den virksomhed, hvortil arbejdstageren 
er udstationeret, stiller ham/hende til 
rådighed for en anden virksomhed i den 
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medlemsstat, hvori den er etableret, eller i 
en anden medlemsstat.
b) Arbejdstageren er ansat i en 
medlemsstat af en virksomhed, der er 
etableret i en anden medlemsstat, for at 
arbejde i førstnævnte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 197
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 a
Præcisering af forbindelsen med 

direktivet om vikararbejde
Dette direktiv og direktiv 96/71/EF finder 
anvendelse på vikaransatte, jf. direktiv 
2008/104/EF om vikararbejde, 
medmindre disse arbejdstagere er sikret 
gunstigere behandling vedrørende deres 
arbejds- og ansættelsesvilkår i henhold til 
direktiv 2008/104/EF.

Or. en

Ændringsforslag 198
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Udstationerede arbejdstagere må ikke
bruges til at erstatte strejkende 
arbejdstagere.
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Or. en

Ændringsforslag 199
Emilie Turunen

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 forelægger 
udstationerende virksomheder på 
anmodning dokumentation for de 
kompetente myndigheder for mindst 
følgende forhold:

Or. en

Ændringsforslag 200
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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 omfattende 
vurdering af de 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. I den forbindelse tages især 
følgende elementer i betragtning, som den 
udstationerende virksomhed i givet fald 
skal dokumentere over for de kompetente 
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myndigheder:

Or. de

Ændringsforslag 201
Sirpa Pietikäinen

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 tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
omfatter bl.a.:

Or. en

Ændringsforslag 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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 tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, 
der ikke blot er intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter. Disse elementer 
omfatter bl.a.:
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Or. en

Begrundelse

For at sikre en ensartet tilgang i hele EU er det hensigtsmæssigt, at der findes en 
udtømmende liste over faktuelle elementer, som der skal tages hensyn til for at fastslå, om en 
virksomhed reelt udøver aktiviteter i den medlemsstat, hvor den er etableret.

Ændringsforslag 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 tager de 
kompetente myndigheder hensyn til 
faktuelle elementer, der karakteriserer de 
aktiviteter, der udøves af en virksomhed i 
etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, 
om den reelt udøver aktiviteter. Disse 
elementer kan bl.a. omfatte:

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis, da 
generaladvokaten bekræftede (udtalelse fra 3. maj 2012), at betingelserne for udstationering 
også er opfyldt, hvis en virksomhed, der udstationerer en arbejdstager på denne måde, ikke 
udøver væsentlige aktiviteter i etableringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 204
Olga Sehnalová

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. cs

Begrundelse

Vurderingen af, hvorvidt en virksomhed reelt udøver væsentlige aktiviteter i den medlemsstat, 
hvor den er etableret, bør være en samlet vurdering, hvor alle relevante faktorer tages i 
betragtning. Den omhandlede liste bør derfor ikke betragtes som udtømmende.

Ændringsforslag 205
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 206
Evelyne Gebhardt
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) etableringsmedlemsstaten er det sted, 
hvor en virksomhed opfylder følgende, 
kumulative kriterier: det er der, den 
udfører sine vigtigste, kvantificerbare 
aktiviteter, har sin administration, betaler 
skat og socialsikringsbidrag, har tilladelse 
til at udøve et erhverv eller er optaget i 
handelskamre eller faglige organisationer

Or. de

Ændringsforslag 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

ba) det sted, hvorfra arbejdstagere er 
udstationeret

Or. en

Ændringsforslag 209
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Or. de

Ændringsforslag 210
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 211
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det etableringslands lovgivning, der 
finder anvendelse på de kontrakter, som 
virksomheden indgår med sine 
arbejdstagere

Or. de

Ændringsforslag 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette element tager ikke hensyn til nyetablerede små og mellemstore virksomheder og deres 
udvikling og er derfor i strid med principperne for det indre marked.

Ændringsforslag 214
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 215
Olga Sehnalová

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. cs

Ændringsforslag 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 217
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer behørige 
foranstaltninger til forebyggelse af, at 
virksomheder misbruger og/eller omgår 
dette direktiv, idet de handler i den 
hensigt at berøve eller forholde 
udstationerede arbejdstagere deres 
rettigheder, og navnlig til forhindring af, 
at en arbejdsgiver udstationerer en 
arbejdstager samme sted flere på 
hinanden følgende gange med det formål 
at omgå bestemmelserne i dette direktiv og 
i direktiv 96/71/EF. 

Or. de

Ændringsforslag 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest tre år efter den i artikel 20 
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nævnte dato tages nødvendigheden og 
hensigtsmæssigheden af de elementer, der 
er opregnet i denne artikels stk. 1 og 2, op 
til revision med henblik på at fastlægge 
eventuelle nye elementer, der skal tages i 
betragtning for at fastslå, om 
virksomheden er reel, og den 
udstationerede arbejdstager midlertidigt 
udfører sit arbejde, med henblik på at 
foreslå eventuelt nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 222
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse elementer kan bl.a. omfatte: Værtsmedlemsstaten verificerer i tæt 
samarbejde med 
etableringsmedlemsstaten, at mindst 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør vurdere de samme elementer for at fastslå, om en udstationeret 
arbejdstager midlertidigt udøver aktiviteter i en anden medlemsstat end den, hvor han/hun er 
etableret.

Ændringsforslag 225
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) arbejdet udføres i en begrænset periode i 
en anden medlemsstat; især skal forholdet 
mellem den periode, som arbejdstageren 
har tilbragt i værtsmedlemsstaten, og den 
periode, som vedkommende har tilbragt 
på sin sædvanlige arbejdsplads, tages i 
betragtning

Or. de

Ændringsforslag 226
Cornelis de Jong

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 

(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 efter leveringen af
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hvilke han eller hun var udstationeret tjenesteydelserne, for hvilke han/hun var 
udstationeret

Or. en

Ændringsforslag 227
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 228
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) udgifter til rejse, kost og logi, der 
sikrer en rimelig levestandard i
udstationeringsperioden, er betalt eller 
godtgøres fuldt ud af arbejdsgiveren, der 
udstationerer arbejdstageren, og i 
bekræftende fald, hvordan det sker

Or. en

Ændringsforslag 229
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 230
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) den udstationerede arbejdstager 
erstatter ikke en anden udstationeret 
arbejdstager bortset fra i tilfælde af
sygdom eller opsigelse

Or. en

Ændringsforslag 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den udstationerede arbejdstager 
erstatter ikke en strejkende arbejdstager.

Or. en
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Ændringsforslag 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Omfattet af ændringsforslaget til artikel 3, stk. 2c (nyt).

Ændringsforslag 233
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forebyggelse af misbrug og omgåelse
1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at forebygge, at 
virksomheder misbruger og/eller omgår 
bestemmelserne med det formål at fratage 
udstationerede arbejdstagere deres 
rettigheder eller nægte dem disse 
rettigheder, og navnlig forebygge 
successive udsendelser til samme stilling, 
der har til formål at omgå 
bestemmelserne i dette direktiv og direktiv 
96/71/EF.
Udstationerede arbejdstagere anvendes 
ikke til at erstatte arbejdstagere, der 
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udøver deres grundlæggende ret til at tage 
kollektive skridt.

Or. en

Ændringsforslag 234
Olga Sehnalová

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, gratis gøres almindeligt 
tilgængelige på en klar, forståelig, 
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.

Or. cs

Begrundelse

Alle oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår skal være til at forstå for arbejdstagerne og 
skal stilles gratis til rådighed.

Ændringsforslag 235
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c
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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 andre 
sprog end det/de nationale sprog i det land, 
hvor tjenesteydelserne leveres

Or. de

Ændringsforslag 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 den udstationerende 
medlemsstat, på sproget i arbejdstagerens 
og tjenesteyderens oprindelsesland samt 
på engelsk og ikke kun 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 efter anmodning i formater, 
som er tilgængelige for handicappede

Or. de

Ændringsforslag 237
Evelyne Gebhardt

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

ca) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere i en 
kortfattet brochure, hvoraf de vigtigste 
arbejdsvilkår fremgår såvel som 
klageprocedurer og de retlige procedurer 
og sanktioner, der finder anvendelse i 
tilfælde af misligholdelse; efter 
anmodning skal oplysningerne også stilles 
til rådighed i formater, som er 
tilgængelige for handicappede

Or. de

Ændringsforslag 238
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om muligt anvise en kontaktperson i 
forbindelseskontoret, der er ansvarlig for 
at behandle anmodninger om oplysninger

(e) anvise en repræsentant som fastsat i 
artikel 9, litra d)

Or. en

Ændringsforslag 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) holde landeoplysningerne ajour. (f) holde landeoplysningerne ajour og 
sørge for, at de er nøjagtige og 
udtømmende.

Or. en
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Ændringsforslag 240
Cristian Silviu Buşoi

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 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 de nationale kompetente 
myndigheder, der stiller dem til rådighed 
for tjenesteydere fra andre medlemsstater 
og udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at tjenesteudbydere og udstationerede 
arbejdstagere fra andre medlemsstater har lettere adgang til indholdet af kollektive aftaler.

Ændringsforslag 241
Anna Hedh

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 

4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, 
i overensstemmelse med national 
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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.

lovgivning, traditioner og praksis og med 
fuld respekt for arbejdsmarkedets parters 
autonomi 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 om de 
forskellige mindstelønssatser og den 
metode, der anvendes til at beregne 
vederlag, og kriterier for klassificering til 
rådighed. Arbejds- og ansættelsesvilkår 
skal være til rådighed for tjenesteydere fra 
andre medlemsstater og udstationerede 
arbejdstagere på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde.

Or. en

Begrundelse

Artiklens ordlyd bør udtrykke fuld respekt for parternes autonomi og arbejdsmarkedets 
parters rolle i de forskellige arbejdsmarkedsmodeller i forhold til regeringen/myndighederne. 
Detaljeringsgraden vedrørende aflønningsvilkår begrænses, da metoderne til beregning af 
løn er meget forskellige medlemsstaterne imellem, og en detaljeret regulering kan medføre, at 
dele af arbejdstagernes vederlag ikke medtages.

Ændringsforslag 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 

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 
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klassificering i de forskellige lønkategorier 
til rådighed for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater og udstationerede 
arbejdstagere på en lettilgængelig og 
gennemsigtig måde.

klassificering i de forskellige lønkategorier 
til rådighed for medlemsstaterne, der 
derpå stiller dem til rådighed for
tjenesteydere fra andre medlemsstater og 
udstationerede arbejdstagere på en 
lettilgængelig og gennemsigtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 244
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at hvis to eller 
flere udenlandske tjenesteudbydere 
udstationerer arbejdstagere til en 
arbejdsplads med over 25 ansatte, oprettes 
der et midlertidigt informations- og 
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høringsorgan. Dette organ, der består af 
repræsentanter for hovedkontrahentens 
og tjenesteudbydernes ledelser og for 
arbejdstagernes organisationer, sikrer, at 
de udstationerede arbejdstageres 
informations- og høringsret håndhæves.

Or. en

Ændringsforslag 245
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Midlertidige informations- og 

rådgivningscentre for 
grænseoverskridende arbejdspladser

1. Medlemsstaterne etablerer et 
midlertidigt informations- og 
rådgivningscenter for 
grænseoverskridende arbejdspladser på 
værtsmedlemsstatens område, såfremt 
mindst to udenlandske tjenesteydere 
udstationerer arbejdstagere på en 
arbejdsplads der.
2. Hovedkontrahentens centrale eller 
lokale administration bærer ansvaret for 
omgående at underrette den 
lokale/hjemmehørende 
arbejdstagerrepræsentation herom og 
indlede forhandlinger om opbygningen af 
et midlertidigt informations- og 
rådgivningscenter for 
grænseoverskridende arbejdspladser. 
Medlemsstaterne fastlægger 
forretningsordenen således, at den er i 
overensstemmelse med de nationale 
bestemmelser. 
3. Det midlertidige informations- og 
rådgivningscenter for 



AM\916992DA.doc 71/117 PE498.075v01-00

DA

grænseoverskridende arbejdspladser 
etableres for hele 
arbejdspladsens/arbejdsforholdets 
varighed og påbegynder sine aktiviteter, 
når mindst to udenlandske 
tjenesteydelsesudbydere har udstationeret 
arbejdstagere på en arbejdsplads der. 
4. Det midlertidige informations- og 
rådgivningscenter for 
grænseoverskridende arbejdspladser 
sammensættes af repræsentanter for 
hovedkontrahenten og repræsentanter for 
den medarbejderrepræsentation, som er 
ansat på den pågældende arbejdsplads.
5. Det midlertidige informations- og 
rådgivningscenter for 
grænseoverskridende arbejdspladser skal 
forbedre de udstationerede arbejdstageres 
ret til information og rådgivning på deres 
arbejdsplads.
6. Definitionerne på "information" og 
"rådgivning" er fastlagt i artikel 2, stk. 1, 
litra f) og g), i direktiv 2009/38/EF af 6. 
maj 2009.

Or. de

Ændringsforslag 246
Phil Bennion

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 

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i på en hurtig og effektiv måde 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 
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arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

af de gældende regler om udstationering af 
arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter, og at 
iværksætte passende tiltag i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

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. Hvis tjenesteudbydere 
ikke meddeler disse oplysninger, 
iværksætter de kompetente myndigheder 
passende tiltag i værtsmedlemsstaten, og 
hvor det er relevant i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstater skal håndhæve EU's 
arbejdsmarkedslovgivning og den nationale arbejdsmarkedslovgivning effektivt. Hvis det 
konstateres, at der er sket en overtrædelse, og det af en eller anden grund ikke er muligt at 
tage retlige skridt i værtsmedlemsstaten, skal de to stater samarbejde for at sikre, at 
tjenesteudbyderen holdes ansvarlig, giver udstationerede arbejdstagere en passende løn og er 
omfattet af de relevante strafferetlige sanktioner.
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Ændringsforslag 248
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Enhver vedholdende nægtelse af at 
stille de oplysninger til rådighed, der er 
anmodet om, giver den anmodende 
medlemsstat ret til at udarbejde en 
offentligt tilgængelig liste over de 
myndigheder, som ikke samarbejder, og til 
at underrette Kommissionen herom. 
Kommissionen fører en offentligt 
tilgængelig liste over de myndigheder, 
som den er blevet underrettet om ikke 
samarbejder.

Or. de

Ændringsforslag 249
Cristian Silviu Buşoi

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 30 dage efter 
modtagelsen af anmodningen.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde, hvor det er nødvendigt at foretage en kontrol for at forelægge de oplysninger, 
der anmodes om, synes to uger at være for lidt. Der bør fastsættes mere realistiske frister, så 
medlemsstaterne kan overholde dem.
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Ændringsforslag 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 inden 
for en måned, hvis svaret kræver et tilsyn 
på stedet.

Or. en

Ændringsforslag 251
Cristian Silviu Buşoi

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.

En 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 tre arbejdsdage.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, i hvilke tilfælde denne hastemekanisme vil finde anvendelse, og fristen på 24 
timer synes at være meget kort. Tre arbejdsdage ville være en mere rimelig tidsfrist.

Ændringsforslag 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein



AM\916992DA.doc 75/117 PE498.075v01-00

DA

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.

En 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

Ændringsforslag 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

Or. en

Ændringsforslag 254
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etableringsmedlemsstatens rolle Værtsmedlemsstatens og 
etableringsmedlemsstatens rolle

Or. en
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Ændringsforslag 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etableringsmedlemsstatens rolle Samarbejde mellem 
etableringsmedlemsstaten og 
værtsmedlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 256
Anna Hedh

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 
procedurer i forhold til arbejdstagere, der 
er udstationeret i en anden medlemsstat.

1. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
skal fortsat kontrollere, overvåge og træffe 
de nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning, praksis og administrative 
procedurer i forhold til arbejdstagere, der 
er udstationeret i en anden medlemsstat. 
Dette ansvar begrænser på ingen måde de 
muligheder, som den medlemsstat, hvor 
udstationeringen finder sted, har for at 
kontrollere, overvåge og træffe de 
nødvendige tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at myndighederne i arbejdslandet har det overordnede ansvar for at 
kontrollere misbrug, når arbejdstagere udstationeres midlertidigt fra et andet land, og at 
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myndighederne i oprindelseslandet samarbejder med myndighederne i arbejdslandet. 
Formålet med ændringsforslaget er at gøre det klarere, at dette tilsyn kan gennemføres på 
initiativ af myndighederne i værtslandet.

Ændringsforslag 257
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I overensstemmelse med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EF har værtsmedlemsstaten 
ansvaret og skal derfor fortsat kontrollere, 
overvåge og træffe alle de nødvendige 
tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning og/eller praksis og 
administrative procedurer i forhold til 
arbejdstagere, der er udstationeret i 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 258
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne stiller de nødvendige 
ressourcer til rådighed for at gøre 
kontrollen og tilsynet effektiv og 
imødekomme anmodninger om 
oplysninger inden for rammerne af dette 
direktiv fra enten værtsmedlemsstaten 
eller etableringsmedlemsstaten.

Or. en
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Ændringsforslag 259
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I den periode, en arbejdstager er 
udstationeret i en anden medlemsstat, 
beror ansvaret for at føre tilsyn med de 
arbejdsvilkår, der skal overholdes i 
henhold til direktiv 96/71/EF, hos 
myndighederne i værtsmedlemsstaten. De 
kan på eget initiativ gennemføre faktiske 
kontroller og tilsyn og er ikke bundet af 
resultatet af kontroller eller tilsyn, som er 
udført af myndighederne i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I den periode, en arbejdstager er 
udstationeret i en anden medlemsstat, 
beror ansvaret for at føre tilsyn med de 
arbejdsvilkår, der skal overholdes i 
henhold til direktiv 96/71/EF, hos 
myndighederne i værtsmedlemsstaten i 
samarbejde med 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en
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Ændringsforslag 261
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Medlemsstaterne sikrer, at en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat, eller en kontrahent via en 
anmeldelsesordning er forpligtet til at 
afgive en simpel erklæring til de 
ansvarlige nationale myndigheder, der let 
skal kunne udarbejdes af virksomhederne 
på afstand og ad elektronisk vej så vidt 
muligt, senest ved starten af 
tjenesteydelsen, således at de ansvarlige 
nationale myndigheder kan gennemføre 
et effektivt og passende tilsyn. 

Or. en

Ændringsforslag 262
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Med henblik på at forbedre 
overholdelsen af artikel 3 og 5 i direktiv 
96/71/EF kan værtsmedlemsstaten 
navnlig indføre følgende administrative 
krav og kontrolforanstaltninger, men den 
er ikke begrænset til kun at indføre de 
administrative krav og 
kontrolforanstaltninger, der er opført på 
denne liste:

Or. de
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Ændringsforslag 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger i de 
erhvervssektorer, der er fastlagt i henhold 
til stk. 2a (nyt) i denne artikel:

Or. en

Ændringsforslag 264
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne indfører følgende 
administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 265
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må kun indføre 
følgende administrative krav og 
kontrolforanstaltninger:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat, eller en kontrahent via en 
anmeldelsesordning er forpligtet til at 
afgive en simpel erklæring til de 
ansvarlige nationale myndigheder, der let 



AM\916992DA.doc 81/117 PE498.075v01-00

DA

skal kunne udarbejdes af virksomhederne 
på afstand og ad elektronisk vej så vidt 
muligt, senest ved starten af 
tjenesteydelsen, således at de ansvarlige 
nationale myndigheder kan gennemføre 
et effektivt og passende tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne indfører de 
nødvendige administrative krav og 
kontrolforanstaltninger, der er nævnt i 
stk. 1, på en ikkediskriminerende, rimelig 
og proportional måde.

Or. en

Ændringsforslag 267
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der 
er etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en simpel erklæring til de 
ansvarlige nationale myndigheder senest 
ved starten af tjenesteydelsen, idet 
erklæringen kun må vedrøre 
tjenesteyderens identitet, tilstedeværelse af 
en eller flere tydeligt identificerbare 
udstationerede arbejdstagere, deres 
forventede antal, forventet varighed af 

udgår
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deres udstationering og deres placering 
samt de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører

Or. en

Ændringsforslag 268
Morten Løkkegaard

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 269
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forpligtelse til at have eller (b) en forpligtelse til på det sted, hvor 
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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

tjenesteydelsen udføres, 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, A1-attesten som 
bevis for socialsikring i hjemlandet, den 
krævede vurdering af sundheds- og 
sikkerhedsrisikoen på arbejdspladsen i 
henhold til 89/391/EF, hvis den 
udstationerede arbejdstager er 
tredjelandsstatsborger, kopier af 
arbejdstilladelsen og opholdstilladelsen og 
eventuelle andre dokumenter, som er 
nødvendige for at dokumentere 
overholdelse af 96/71/EF og dette direktiv,
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

Or. en

Ændringsforslag 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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 

(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 
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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

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

Or. en

Ændringsforslag 271
Morten Løkkegaard

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 272
Cornelis de Jong

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 

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

dokumenterne er vigtige for at fastslå 
udstationeringens karakter og om direktiv 
96/71/EF er overholdt

Or. en

Ændringsforslag 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 alle relevante 
dokumenter, såvel standardiserede som 
ikkestandardiserede formularer, 
uafhængigt af, hvor langt det pågældende 
dokument eller den pågældende formular 
er

Or. de

Ændringsforslag 274
Morten Løkkegaard

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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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) om nødvendigt udpegelse af 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. Repræsentanten 
eller kontaktpersonen kan være enhver 
person valgt af arbejdsgiveren eller 
arbejdsgiversammenslutningen i 
etableringsmedlemsstaten, som 
arbejdsgiveren er medlem af.

Or. en

Ændringsforslag 276
Sirpa Pietikäinen

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 forpligtelse til at udpege en retlig 
repræsentant, der skal være bosiddende i 
værtsmedlemsstaten i 
udstationeringsperioden. Den retlige 
repræsentants opgaver omfatter retslige 
og administrative procedurer samt 
forhandlinger, i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis, om 
nødvendigt 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.
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Or. en

Ændringsforslag 277
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) andre administrative krav og 
kontrolforanstaltninger, uden hvilke de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne ikke kan udføre deres 
tilsynsopgaver effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 278
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer 
og formaliteter vedrørende udstationering 
af arbejdstagere let kan gennemføres af 
virksomhederne på afstand og ad 
elektronisk vej så vidt muligt.

2. En anmeldelsesordning omfatter 
mindst udstationeringens varighed og 
første dag, de udstationerede 
arbejdstageres identitet og antal og 
arbejdspladserne i værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 279
Evelyne Gebhardt

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

2 a. Medlemsstaterne gør de 
administrative krav og 
kontrolforanstaltninger, som de har 
indført for tjenesteyderne, offentligt 
tilgængelige.

Or. de

Ændringsforslag 280
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De erhvervssektorer, i hvilke de 
nationale kontrolforanstaltninger i stk. 1 
kan anvendes, fastlægges af 
medlemsstaterne på grundlag af en 
risikovurdering. 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 
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bestemte grupper af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 282
Andreas Schwab

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.

Or. en

Ændringsforslag 283
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato tages nødvendigheden og 

3. For at gennemføre et effektivt og 
passende tilsyn indfører medlemsstaterne 
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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.

mindst følgende kontrolforanstaltninger 
og kan gå videre i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen og indføre andre 
administrative krav og 
kontrolforanstaltninger, der er 
nødvendige af hensyn til et effektivt tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 285
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne indberetter årligt 
følgende til Kommissionen: antallet af 
tilsyn og antallet af tjenesteydere, der er 
ført tilsyn med, antallet af udstationerede 
arbejdstagere, der er kontrolleret, en 
oversigt over de problemer, man er stødt 
på, og måder, hvorpå kravene i dette 
direktiv og direktiv 96/71/EF kan omgås, 
og en grundig vurdering af udviklingen 
og ligeledes af de opnåede resultater og de 
erfaringer, der er indhøstet.

Or. en

Ændringsforslag 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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 

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 
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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.

arbejdsgiver og kun med dennes 
godkendelse - at indtræde som part i klagen 
til retslige eller administrative instanser
med henblik på gennemførelse af dette 
direktiv og/eller håndhævelse af 
forpligtelserne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 287
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 288
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten, forudsat at 
søgsmålsfristen er mindst seks måneder.

Or. en

Ændringsforslag 289
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Udstationerede arbejdstagere, der 
indleder retslige eller administrative 
procedurer, beskyttes mod en mindre 
fordelagtig behandling fra 
arbejdsgiverens side som følge af sådanne 
retslige procedurer mod arbejdsgiveren.

Or. en

Ændringsforslag 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 291
Cornelis de Jong

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 af omkostninger vedrørende 
rejser, kost og logi, hvortil der er blevet 
fradraget et beløb i vederlaget, eller som 
arbejdsgiveren ikke har godtgjort.

Or. en

Ændringsforslag 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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 i forhold til vederlaget eller 
til kvaliteten af den bolig, der stilles til 
rådighed af arbejdsgiveren, og hvortil der 
er tilbageholdt eller fradraget et beløb i 
vederlaget.

Or. en

Begrundelse

Begrebet nettovederlag eksisterer ikke i de fleste europæiske lande. De individuelle 
medlemsstaters love om skat og social sikkerhed bestemmer, hvad arbejdstagerne er forpligtet 
til med hensyn til, hvad der trækkes fra den ansattes løn af skat, socialsikringsbidrag og 
andre offentligretlige bidrag. Det er umuligt at fastlægge, idet nettovederlaget til nogle 
ansatte med samme bruttobeløb, som er sikret ved direktiv 96/71/EF, vil være forskelligt alt 
afhængigt af den ansattes familiemæssige situation eller beskatningssted.



AM\916992DA.doc 95/117 PE498.075v01-00

DA

Ændringsforslag 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 294
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Langt størstedelen af medlemsstaterne har intet system for solidarisk hæftelse. Artikel 12 går 
imod nærhedsprincippet. Det er uhensigtsmæssigt, da hæftelse uden culpa strider mod 
almindelige retlige principper og endog mod EU-retlige principper. Det ville behandle 
indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere forskelligt og dermed hindre den frie 
udveksling af tjenesteydelser. Indførelse af solidarisk hæftelse vil medføre store omkostninger 
for virksomhederne, men vil ikke være en effektiv måde at håndhæve direktivet på.

Ændringsforslag 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en
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Ændringsforslag 298
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

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

Or. en

Ændringsforslag 299
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, kan
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
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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:

en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte underkontrahenter, 
som er etableret på deres område, 
bestemme, 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:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

Medlemsstaterne foreskriver et system 
med solidarisk hæftelse ned gennem 
underkontrahentkæden med henblik på 
alle udstationeringssituationer, der er 
omfattet af direktiv 96/71/EF.
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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:

I de tilfælde, hvor en udstationeret 
arbejdstagers arbejdsgiver er 
underkontrahent, sikrer medlemsstaten, at 
hovedkontrahenten og eventuelle 
mellemliggende underkontrahenter
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren kan holdes ansvarlig for 
arbejdsgiverens manglende opfyldelse af 
forpligtelserne i direktiv 96/71/EF og i 
nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 301
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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

Or. en

Ændringsforslag 302
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 304
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 307
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 308
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 310
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 311
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 312
Sergio Gaetano Cofferati

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

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår



PE498.075v01-00 106/117 AM\916992DA.doc

DA

stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 314
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 315
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 316
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne fastsætter, at 
kontrahenten ikke holdes ansvarlig efter 
stk. 1, hvis tjenesteyderen eller 
kontrahenten til fulde har opfyldt kravene 
om at indgive en erklæring til de 
kompetente nationale myndigheder, jf. 
artikel 9, stk. 1 og 2, eller til fulde har 
opfyldt kravene i et system til sikring af 
nødvendig omhu i de tilfælde, hvor 
medlemsstaten anvender et sådant system.
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overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder 
lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 318
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 319
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Dette udelukker på ingen måde 
anvendelse af strengere ansvarsregler på 
nationalt plan. 
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tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 320
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 322
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 323
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 325
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 326
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den bistandssøgende myndighed må 
fremsætte en anmodning om inddrivelse af 
en bøde eller sanktion eller 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller om meddelelse af en afgørelse 
om en bøde eller en sanktion, hvis den 
underliggende fordring og/eller den akt, 
der hjemler ret til fuldbyrdelse i den 
bistandssøgende medlemsstat, anfægtes i 
denne medlemsstat, men fuldbyrdelse er 
mulig i den bistandssøgte medlemsstat. 
Den bistandssøgende myndighed kan dog
til enhver tid anmode om foreløbig 
indefrysning eller konfiskation af aktiver 
for at mindske risikoen for manglende 
inddrivelse, før afgørelsen er endelig, i 
henhold til direktiv (…) om indefrysning 
og konfiskation af udbytte fra strafbart 
forhold i Den Europæiske Union. 
Værtsmedlemsstaten kan desuden tillade, 
at de pågældende arbejdstagere 
automatisk omfattes af 
værtsmedlemsstatens sociale 
sikringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 327
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 328
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bistandssøgende myndighed 
underretter straks den bistandssøgte 
myndighed om indsigelsen.

Den bistandssøgende myndighed 
underretter straks den bistandssøgte 
myndighed om indsigelsen, medmindre 
fuldbyrdelsen er mulig i den bistandssøgte 
medlemsstat. Den bistandssøgende 
myndighed anmoder dog om foreløbig 
indefrysning eller konfiskation af aktiver 
for at mindske risikoen for manglende 
inddrivelse, før afgørelsen er endelig, i 
henhold til direktiv (…) om indefrysning 
og konfiskation af udbytte fra strafbart 
forhold i Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 329
Cristian Silviu Buşoi

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

Or. en

Ændringsforslag 330
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 331
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Den gensidige bistand mellem de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, jf. den relevante artikel i 
dette direktiv og direktiv 96/71/EF, skal 
om muligt foregå gennem det 
informationssystem for det indre marked 
(IMI), der oprettes ved [henvisning til 
IMI-forordningen] og gennem etablerede 
samarbejdsinstrumenter såsom bilaterale 
aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I en periode på tre år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse kan
medlemsstaterne 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.

Or. en

Ændringsforslag 333
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
EU-dækkende sort liste for alvorlige 

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

Or. en

Ændringsforslag 334
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


