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Ændringsforslag 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 samtidig 
med, at der på EU-plan bør indføres mere 
ensartede kriterier, der letter en fælles 
fortolkning.

Or. en

Ændringsforslag 38
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De kompetente myndigheder bør 
foretage en samlet vurdering af alle 
faktuelle elementer for at afgøre, om 
arbejdstageren reelt er udstationeret. Hvis 
der ikke kan forelægges bevis for 
udstationeringen, bør de berørte 
medlemsstater i nært samarbejde med 
hinanden omgående på grundlag af Rom 
I-forordningen træffe afgørelse om, 
hvilken lov der finder anvendelse på 
ansættelseskontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 40
Zbigniew Ziobro

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.

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 41
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Den næste revision af IMI-
forordningen bør tage hensyn til det 
forhold, at IMI omfatter aspekter, der i 
øjeblikket reguleres ved bilaterale aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Af hensyn til den juridiske 
klarhed bør eventuelle 
kontrolforanstaltninger og krav være 
ensartede på EU-plan, og de må kun 
indføres, hvis de kompetente myndigheder 
ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden 
de ønskede oplysninger, og de nødvendige 
oplysninger ikke med lethed kan indhentes 
hos de udstationerede arbejdstageres 
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 
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kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

Or. en

Ændringsforslag 43
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne opfordres navnlig til 
at indføre en mere integreret tilgang til 
arbejdstilsyn. Behovet for at udvikle fælles 
standarder med henblik på at fastsætte 
sammenlignelige metoder, praksisser og 
minimumsstandarder på EU-plan bør 
ligeledes undersøges.

(22) Medlemsstaterne opfordres navnlig til 
at indføre en mere integreret tilgang til 
arbejdstilsyn. Der er også behov for at 
udvikle fælles standarder med henblik på at 
fastsætte sammenlignelige metoder, 
praksisser og minimumsstandarder på EU-
plan.

Or. pl

Ændringsforslag 44
Cecilia Wikström

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 

udgår
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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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 45
József Szájer

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 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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
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Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget om at lade artikel 12 udgå.

Ændringsforslag 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
anbefales det i denne sektor som 
minimum, 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 må 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.

Or. en

Ændringsforslag 48
Cecilia Wikström

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 49
József Szájer

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

Ændringsforslag 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik
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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

I tråd med ændringsforslaget om at lade artikel 12 udgå.

Ændringsforslag 51
Cecilia Wikström

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
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 52
József Szájer

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 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Betragtning 26
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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

I tråd med ændringsforslaget om at lade artikel 12 udgå.

Ændringsforslag 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

udgår
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underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

Or. en

Ændringsforslag 55
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 56
Eva Lichtenberger

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 

I overensstemmelse med artikel 3 i 
direktiv 96/71/EF fastsætter dette direktiv
de nødvendige 
gennemførelsesinstrumenter for 
ligebehandling af udstationerede
arbejdstagere for så vidt angår de arbejds-
og ansættelsesvilkår, der gælder på det 
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fremme en fair konkurrence tjenesteydere 
imellem.

sted, hvor tjenesten skal udføres, som 
defineret i medlemsstaternes nationale 
lovgivning eller praksis og bidrager derfor 
til fair konkurrence på det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre en korrekt og omfattende anvendelse af de 
nødvendige gennemførelsesinstrumenter for ligebehandling af udstationerede arbejdstagere. 

Ændringsforslag 57
Giuseppe Gargani

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”: en myndighed, 
som en medlemsstat har udpeget i 
overensstemmelse med nationale love 
og/eller praksisser med henblik på 
gennemførelsen af dette direktiv

Or. it

Ændringsforslag 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 59
Giuseppe Gargani

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de kompetente myndigheder kan 
omfatte de i artikel 4 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede forbindelseskontorer

Or. it

Ændringsforslag 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 62
Giuseppe Gargani

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Ændringsforslag 63
Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Forbindelse mellem direktivet og andre 

EU-retsakter
1. Dette direktiv berører ikke Rom I-
forordningen, navnlig 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) 
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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.
2. Hvis en bestemmelse i dette direktiv 
strider mod en anden EU-retsakt, finder 
den bestemmelse, der sikrer den højeste 
standard for beskyttelse af arbejdstagere, 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at skabe klarhed omkring forbindelsen mellem direktivet og Rom I-
forordningen. Formålet med stk. 2 er at undgå virksomheders omgåelse af bestemmelserne 
ved at sikre anvendelse af den højeste standard for beskyttelse af arbejdstagere.

Ændringsforslag 64
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forhindring af misbrug og omgåelse Elementer vedrørende udstationering

Or. it

Ændringsforslag 65
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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 66
József Szájer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 67
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

og håndhæve direktiv 96/71/EF forelægger 
en virksomhed, der udstationerer 
arbejdstagere, efter anmodning de 
kompetente myndigheder bevis for, at den 
reelt udøver væsentlige aktiviteter, der ikke 
blot er intern forvaltning, på 
etableringsmedlemsstatens område.

De kompetente myndigheder tager hensyn 
til alle de faktuelle elementer, der 
kendetegner disse aktiviteter. Disse 
elementer kan bl.a. omfatte, men er ikke 
begrænset til:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til en bred vifte af faktuelle elementer for at kunne vurdere den 
enkelte udstationeringssituation.

Ændringsforslag 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 69
Giuseppe Gargani

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves

b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere 
hverves, og hvorfra de udstationeres

Or. en

Ændringsforslag 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

d) det sted, hvor virksomheden udøver sine 
aktiviteter, som ud fra en vurdering inden 
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administrativt personale for en bredere tidsramme ikke blot er 
begrænset til intern forvaltning og/eller 
administrative aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 72
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med at lade dette litra udgå er at tage hensyn til situationen for nyetablerede 
SMV’er, som måske fra begyndelsen får en kontrakt og benytter udstationerede arbejdstagere. 
I en sådan situation ville sådanne virksomheder automatisk have en lavere omsætning i 
etableringsmedlemsstaten, hvilket dog ikke ville berøre den ægte karakter af virksomhedens 
etableringssituation.

Ændringsforslag 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 74
Cristian Silviu Buşoi

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

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 75
József Szájer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest tre år efter den i artikel 20 
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 ægte, og om den 
udstationerede arbejdstager udfører sit 
arbejde midlertidigt, med henblik på at 
foreslå eventuelt nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 78
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Forbindelseskontorernes rolle

Med henblik på gennemførelsen af dette 
direktiv skal medlemsstaterne i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis udpege en eller 
flere kompetente myndigheder, som kan 
omfatte et eller flere forbindelseskontorer, 
jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF.
De kompetente myndigheders 
kontaktoplysninger meddeles til 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater. Kommissionen 
offentliggør og ajourfører regelmæssigt 
listen over kompetente myndigheder og 
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forbindelseskontorer.

Or. it

Ændringsforslag 79
Giuseppe Gargani

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, samt om arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er fastlagt i 
kollektive overenskomster, 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.

Or. it

Ændringsforslag 80
József Szájer

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, 

c) stille oplysningerne til rådighed for 
arbejdstagere og tjenesteydere på de mest 
relevante andre sprog end det/de nationale 
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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

sprog i det land, hvor tjenesteydelserne 
leveres, om muligt i form af en kortfattet 
brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår 
fremgår, og efter anmodning i formater, 
som er tilgængelige for handicappede

Or. en

Ændringsforslag 81
Giuseppe Gargani

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.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 83
Cecilia Wikström

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 tjenesteydere 
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
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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 
tjenesteyderen stilles til ansvar, giver udstationerede arbejdstagere deres retmæssige løn og 
pålægges de relevante strafferetlige sanktioner.

Ændringsforslag 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 85
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at forbedre administrativt samarbejde, som hæmmes 
alvorligt i tilfælde af usamarbejdsvillige medlemsstater.

Ændringsforslag 86
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 87
József Szájer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forelægger de 5. Medlemsstaterne forelægger de 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne forelægger de 
oplysninger, som andre medlemsstater eller 
Kommissionen har anmodet om, i 
elektronisk form og så hurtigt som muligt 
og senest inden for to uger efter 
modtagelsen af anmodningen. Hvis 
anmodningen er af presserende art, 
forelægges oplysningerne senest tre dage 
efter modtagelsen af anmodningen.

Or. it

Ændringsforslag 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 90
Giuseppe Gargani

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.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 91
József Szájer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 94
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 
1 og 2, og artikel 9, stk. 1, bistår 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 

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

den medlemsstat, hvortil udstationeringen 
sker, for at sikre overholdelse af de 
betingelser, der er fastsat i direktiv 
96/71/EF og i dette direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 95
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 96
Eva Lichtenberger
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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 
håndhævelsen af direktiv 96/71/EF kan
medlemsstaterne under fuld overholdelse 
af forbuddet mod forskelsbehandling 
kontrollere alle de elementer, der er 
nødvendige for at sikre overholdelsen af 
artikel 3 og 5 i direktiv 96/71/EF og 
artikel 3 i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at medlemsstaterne bevarer retten til og ansvaret 
for at kontrollere arbejdsvilkårene, samtidig med at det sikres, at disse kontroller forbliver 
ikkediskriminerende og forholdsmæssige. En lukket liste over administrative krav som i 
Kommissionens forslag vil ikke gøre det muligt at opdatere kontrolmetoderne i forhold til 
enten nye teknologier eller nye krav.

Ændringsforslag 97
Giuseppe Gargani

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. it

Ændringsforslag 98
József Szájer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
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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 
deres udstationering og deres placering 
samt de tjenesteydelser, udstationeringen 
vedrører

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Giuseppe Gargani

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 deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

(a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der 
er etableret i en anden medlemsstat, til at 
afgive en erklæring til de ansvarlige 
nationale myndigheder inden 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 deres udstationering 
og deres placering samt de tjenesteydelser, 
udstationeringen vedrører

Or. it

Ændringsforslag 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 102
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og (Vedrører ikke den danske tekst.)
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kontrol af overholdelsen af direktiv 
96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller 
uforholdsmæssige.

Or. it

Ændringsforslag 103
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 104
Giuseppe Gargani

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 

udgår
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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.

Or. it

Ændringsforslag 105
Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale 
bestemmelser vedrørende forældelses- eller 
tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej 
heller anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten, forudsat at de er mere 
gunstige end bestemmelsen i litra a), og 
nationale bestemmelser, ifølge hvilke 
parterne i de kollektive aftaler håndhæver 
disse aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 106
József Szájer

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
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Underentreprise - solidarisk hæftelse
1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer 
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på 
en ikkediskriminerende måde i forhold til 
beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder 
for ansatte hos direkte 
underkontrahenter, som er etableret på 
deres område, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau 
eller arbejdsformidlingskontor) er direkte 
underkontrahent til, sammen med eller i 
stedet for arbejdsgiveren, kan holdes 
ansvarlig af den udstationerede 
arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for 
manglende betaling af følgende:
(a) nettoløntilgodehavender svarende til 
mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde 
eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de 
er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 
96/71/EF
(b) efterbetaling eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.
Det ansvar, der er omhandlet i dette 
stykke, er begrænset til de rettigheder, 
arbejdstagerne har erhvervet som led i det
kontraktlige forhold mellem kontrahenten 
og dennes underkontrahent.
2. Medlemsstaterne fastsætter, at en 
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 
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lønsedler og udbetaling af løn, 
overholdelse af forpligtelserne vedrørende 
social sikring og/eller skat i 
etableringsmedlemsstaten samt 
overholdelse af de regler, der gælder for 
udstationering af arbejdstagere.
3. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
strengere ansvarsregler i deres nationale 
ret, hvilket skal ske på en 
ikkediskriminerende og forholdsmæssigt 
afpasset måde med hensyn til 
anvendelsesområdet for og omfanget af 
underkontrahenters ansvar. 
Medlemsstaterne kan også i 
overensstemmelse med EU-retten indføre 
et sådant ansvar i andre sektorer end dem, 
der er omfattet af bilaget til direktiv 
96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse 
tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der 
har opfyldt kravene om nødvendig omhu i 
henhold til national ret, ikke holdes 
ansvarlig.
4. Senest tre år efter den i artikel 20 
nævnte dato foretager Kommissionen i 
samråd med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan en 
vurdering af anvendelsen af denne artikel 
med henblik på at foreslå eventuelt 
nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Underentreprise - solidarisk hæftelse

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

Or. en

Begrundelse

Solidarisk hæftelse er ikke reglen i EU, da en sådan hæftelse kun findes i visse medlemsstater. 
Dette griber unødigt ind i medlemsstaternes hæftelsesbestemmelser, som bygger på landenes 
retskultur. En sådan ordning ville skabe byrder for små og mellemstore virksomheder og 
kunne lægge hindringer i vejen for underentrepriser til virksomheder, der anvender 
udstationerede arbejdstagere. Denne bestemmelse bør derfor udgå, hvilket også ville gøre det 
muligt for medlemsstater, der har en sådan ordning, at bibeholde den.

Ændringsforslag 108
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1
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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:

1. Medlemsstaterne sikrer, at den direkte 
arbejdsgiver er ansvarlig for at betale 
løntilgodehavender, jf. artikel 11, stk. 5, 
litra a), godtgørelse for uforholdsmæssigt 
store omkostninger, jf. artikel 11, stk. 5, 
litra b), efterbetalinger eller 
tilbagebetaling af skat eller 
socialsikringsbidrag. Dette sikres også, 
efter at arbejdstageren er vendt tilbage til 
sit hjemland eller en anden medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan anvende strengere 
regler på nationalt plan eller indføre 
sådanne regler.

(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

Ændringsforslag 109
Eva Lichtenberger

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

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 

1. Medlemsstaterne træffer på en 
ikkediskriminerende måde de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en 
virksomhed, sammen med og/eller i stedet 
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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:

for arbejdsgiveren, kan holdes ansvarlig for 
forpligtelser indgået af virksomhedens 
underkontrahenter med hensyn til 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer en omfattende bestemmelse om solidarisk hæftelse.

Ændringsforslag 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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 

1. Med hensyn til de bygge- og 
anlægsaktiviteter, der er omhandlet i 
bilaget til direktiv 96/71/EF, opfordres
medlemsstaterne for alle de 
udstationeringssituationer, der er omfattet 
af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, til at 
indføre en ordning, hvorefter 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:
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arbejdstager og/eller fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende 
betaling af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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. Medlemsstaterne kan fastsætte, at en 
kontrahent, der har opfyldt kravene om 
nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig 
efter stk. 1. Sådanne ordninger skal, hvis 
de indføres, 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 112
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Kapitel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FULDBYRDELSE AF (Vedrører ikke den danske tekst.)
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ADMINISTRATIVE SANKTIONER OG 
BØDER PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

Or. it

Ændringsforslag 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 dette kapitel, anvendelse ved 
fuldbyrdelse på tværs af grænserne af 
økonomiske administrative sanktioner 
og/eller bøder, som er pålagt en 
tjenesteyder, der er etableret i en 
medlemsstat, for manglende overholdelse 
af de gældende regler om udstationering 
af arbejdstagere i en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 114
Giuseppe Gargani

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 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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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.

Or. it

Ændringsforslag 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 
inddrive en bøde eller sanktion eller 
meddele en afgørelse vedrørende en bøde 
eller en sanktion.

Or. en

Ændringsforslag 116
Giuseppe Gargani

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bistandssøgende myndighed kan i 
overensstemmelse med gældende love, 
bestemmelser og administrativ praksis i sin 
egen medlemsstat anmode den kompetente 
myndighed i en anden medlemsstat om at 

(Vedrører ikke den danske tekst.)



PE504.132v01-00 48/57 AM\925006DA.doc

DA

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.

Or. it

Ændringsforslag 117
Giuseppe Gargani

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i den 
bistandssøgende medlemsstat sikrer, at 
anmodningen om inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse vedrørende en bøde eller en 
sanktion finder sted i overensstemmelse 
med de gældende regler i den pågældende 
medlemsstat, mens den kompetente 
bistandssøgte myndighed påser, at 
inddrivelse eller meddelelse i den 
bistandssøgte medlemsstat foretages i 
overensstemmelse med gældende nationale 
love, bestemmelser og administrative 
praksisser i sidstnævnte.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. it

Ændringsforslag 118
Giuseppe Gargani

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bistandssøgende myndighed må ikke (Vedrører ikke den danske tekst.)
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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.

Or. it

Ændringsforslag 119
Evelyn Regner

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 kan 
anmode om præventiv indefrysning og 
konfiskation af aktiver for at begrænse 
risikoen for manglende inddrivelse, så 
længe den underliggende fordring og/eller 
den akt, der hjemler ret til fuldbyrdelse i 
den bistandssøgende medlemsstat, 
anfægtes i denne medlemsstat, medmindre 
fuldbyrdelse er mulig i den bistandssøgte 
medlemsstat, før afgørelsen er endelig i 
henhold til direktiv (…) om indefrysning 
og konfiskation af udbytte af strafbart 
forhold i Den Europæiske Union. 
Værtsmedlemsstaten kan desuden tillade, 
at de pågældende arbejdstagere 
automatisk omfattes af 
værtsmedlemsstatens sociale 
sikringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 120
Giuseppe Gargani
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På den bistandssøgende myndigheds 
anmodning om inddrivelse af en bøde eller 
en sanktion eller meddelelse af en 
afgørelse om en bøde eller en sanktion, 
formidler den bistandssøgte myndighed 
oplysninger og gensidig bistand, som kan 
være nyttige for den bistandssøgende 
myndighed ved inddrivelse af en bøde 
og/eller sanktion samt, så vidt muligt, for 
den underliggende fordring.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. it

Ændringsforslag 121
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I anmodningen om oplysninger vedrørende 
inddrivelse af sanktioner eller bøder samt 
meddelelse af en afgørelse om sådanne 
spørgsmål angives som minimum

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. it

Ændringsforslag 122
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller meddelelse af en 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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afgørelse om en bøde eller en sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat behandles 
en bøde eller sanktion, for hvilken der er 
fremsat anmodning om inddrivelse eller 
meddelelse, som en bøde eller sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat.

Or. it

Ændringsforslag 123
Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne om inddrivelse af bøder 
eller sanktioner finder også anvendelse på 
bøder, der pålægges som del af 
arbejdsretternes eksigible lovbestemte 
afgørelser.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at dække tilfælde i de lande, hvor f.eks. 
arbejdsmarkedsmyndighederne ikke er egentlige offentlige instanser.

Ændringsforslag 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Grunde til afslag

De kompetente myndigheder i den 
bistandssøgte medlemsstat kan afvise at 
efterkomme en anmodning om inddrivelse 
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eller meddelelse af en afgørelse, hvis 
anmodningen er ufuldstændig eller 
åbenbart ikke svarer til den underliggende 
afgørelse, eller de nødvendige 
omkostninger i forbindelse med at 
inddrive sanktionen/bøden er 
uforholdsmæssige i forhold til det beløb, 
der skal inddrives.

Or. en

Ændringsforslag 125
Giuseppe Gargani

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. it

Ændringsforslag 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den bistandssøgte myndighed 
fremsender de beløb til den 
bistandssøgende myndighed, som er 

1. Beløb, som er inddrevet i forbindelse 
med de sanktioner og/eller bøder, der er 
omhandlet i dette kapital, tilfalder den 
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inddrevet i forbindelse med de bøder eller 
sanktioner, der er omhandlet i dette 
kapital.

bistandssøgte myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 127
Giuseppe Gargani

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den bistandssøgte myndighed 
fremsender de beløb til den 
bistandssøgende myndighed, som er 
inddrevet i forbindelse med de bøder eller 
sanktioner, der er omhandlet i dette kapital.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. it

Ændringsforslag 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 129
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved inddrivelser, der frembyder særlige 
vanskeligheder eller vedrører et meget 
stort beløb, kan den bistandssøgende og 
den bistandssøgte myndighed aftale 
særlige godtgørelsesregler for det eller de 
pågældende tilfælde.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 forbliver den kompetente 
myndighed i den bistandssøgende 
medlemsstat ansvarlig over for den 
bistandssøgte medlemsstat for godtgørelse 
af eventuelle omkostninger og tab som 
følge af foranstaltninger, som erklæres 
ubegrundede, for så vidt angår bødens 
eller sanktionens indhold, gyldigheden af 
den af den bistandssøgende myndighed 
udstedte akt, der hjemler ret til 
fuldbyrdelse, og/eller eventuelle 
retsbevarende foranstaltninger truffet af 
den bistandssøgende myndighed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 132
Giuseppe Gargani

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 forbliver den kompetente 
myndighed i den bistandssøgende 
medlemsstat ansvarlig over for den 
bistandssøgte medlemsstat for godtgørelse 
af eventuelle omkostninger og tab som 
følge af foranstaltninger, som erklæres 
ubegrundede, for så vidt angår bødens eller 
sanktionens indhold, gyldigheden af den af 
den bistandssøgende myndighed udstedte 
akt, der hjemler ret til fuldbyrdelse, 
og/eller eventuelle retsbevarende 
foranstaltninger truffet af den 
bistandssøgende myndighed.

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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Or. it

Ændringsforslag 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Revisionsklausul

Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato tager Kommissionen efter samråd 
med medlemsstaterne og navnlig på 
baggrund af erfaringerne med og 
effektiviteten af ordningen med 
grænseoverskridende håndhævelse af 
administrative sanktioner og/eller bøder 
anvendelsen af dette kapitel op til revision 
med henblik på at foreslå nødvendige 
ændringer eller tilpasninger, hvor det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 134
Evelyn Regner

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 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], eller i form af andre 
etablerede samarbejdsmetoder, som 
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vedtages af medlemsstaterne i hvert enkelt 
tilfælde, eller gennem bilaterale aftaler.

Or. en


