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Amendement 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Teneinde omzeiling en/of misbruik van 
de toepasselijke regels door 
ondernemingen die onrechtmatig of 
frauduleus gebruikmaken van de in het 
Verdrag neergelegde vrijheid van 
dienstverrichting en/of van Richtlijn 
96/71/EG te voorkomen, te vermijden en te 
bestrijden, moet de toepassing van en het 
toezicht op het begrip detachering worden 
verbeterd.

(4) Teneinde omzeiling en/of misbruik van 
de toepasselijke regels door 
ondernemingen die onrechtmatig of 
frauduleus gebruikmaken van de in het 
Verdrag neergelegde vrijheid van 
dienstverrichting en/of van Richtlijn 
96/71/EG te voorkomen, te vermijden en te 
bestrijden, moet de toepassing van en het 
toezicht op het begrip detachering worden 
verbeterd en moeten er met het oog op een 
gemeenschappelijke interpretatie op EU-
niveau meer uniforme criteria worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 38
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Alle bij de richtlijn ingevoerde 
maatregelen moeten verantwoord, 
proportioneel en niet-discriminerend zijn, 
zodat ze niet leiden tot administratieve 
belasting en blokkering van het potentieel 
van bedrijven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, om nieuwe 
banen te creëren, terwijl de gedetacheerde 
werknemers ermee worden beschermd.

Or. en
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Amendement 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De bevoegde instanties moeten aan 
hand van alle feitelijke elementen een 
alomvattende beoordeling geven om vast 
te stellen of de werknemer wel echt 
gedetacheerd is. Als dat niet kan worden 
aangetoond moeten de lidstaten in nauw 
overleg onverwijld aan de hand van de 
verordening Rome I uitmaken welk recht 
op de arbeidsovereenkomst van toepassing 
is.

Or. en

Amendement 40
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij de detachering van werknemers 
voor het verrichten van diensten spelen de 
vakbonden een belangrijke rol, daar de 
sociale partners overeenkomstig het 
nationale recht en/of de nationale praktijk 
(alternatief of simultaan) de verschillende 
niveaus van de toepasselijke 
minimumlonen mogen vaststellen.

Schrappen

Or. pl

Amendement 41
Evelyn Regner



AM\925006NL.doc 5/57 PE504.132v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Bij de komende herziening van de 
IMI-verordening moet er rekening mee 
worden gehouden dat IMI datgene omvat 
wat thans met bilaterale overeenkomsten 
geregeld is.

Or. en

Amendement 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om een juiste toepassing en toezicht 
op de naleving van de materiële regels 
inzake de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden voor gedetacheerde 
werknemers mogelijk te maken, mogen de 
lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren om diensten te 
verrichten slechts bepaalde 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen. Dergelijke
maatregelen en eisen mogen slechts 
worden opgelegd indien de bevoegde 
autoriteiten zonder de gevraagde 
informatie hun controletaak niet 
doeltreffend kunnen uitvoeren en de 
noodzakelijke informatie niet eenvoudig en 
binnen een redelijke termijn via de 
werkgever of de autoriteiten in de lidstaat 
van vestiging kan worden verkregen en/of 
minder restrictieve maatregelen niet 
kunnen waarborgen dat de doelstellingen 
van de noodzakelijk geachte nationale 
controlemaatregelen worden bereikt.

(16) Om een juiste toepassing en toezicht 
op de naleving van de materiële regels 
inzake de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden voor gedetacheerde 
werknemers mogelijk te maken, mogen de 
lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren om diensten te 
verrichten slechts bepaalde 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen. Met het oog op 
een grotere juridische duidelijkheid 
moeten eventuele controlemaatregelen en 
eisen op EU-niveau uniform zijn en
mogen ze slechts worden opgelegd indien 
de bevoegde autoriteiten zonder de 
gevraagde informatie hun controletaak niet 
doeltreffend kunnen uitvoeren en de 
noodzakelijke informatie niet eenvoudig en 
binnen een redelijke termijn via de 
werkgever of de autoriteiten in de lidstaat 
van vestiging kan worden verkregen en/of 
minder restrictieve maatregelen niet 
kunnen waarborgen dat de doelstellingen 
van de noodzakelijk geachte nationale 
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controlemaatregelen worden bereikt.

Or. en

Amendement 43
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De lidstaten worden inzonderheid 
aangemoedigd om een meer geïntegreerde 
benadering van de arbeidsinspectie in te 
voeren. Ook moet worden onderzocht of er 
behoefte is aan de ontwikkeling van 
gemeenschappelijk normen, teneinde op 
het niveau van de Unie vergelijkbare 
methoden, praktijken en minimumnormen 
in te voeren.

(22) De lidstaten worden inzonderheid 
aangemoedigd om een meer geïntegreerde 
benadering van de arbeidsinspectie in te 
voeren. Ook is er behoefte aan de 
ontwikkeling van gemeenschappelijk 
normen, teneinde op het niveau van de 
Unie vergelijkbare methoden, praktijken en 
minimumnormen in te voeren.

Or. pl

Amendement 44
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Daar onderaanneming zeer gangbaar 
is in de bouwsector, en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers, moet ervoor 
worden gezorgd dat althans in die sector 
de aannemer van wie de werkgever een 
directe onderaannemer is, samen met of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de betaling aan 
gedetacheerde werknemers van het 
verschuldigde nettominimumloon, 
achterstallige bezoldigingen en/of 

Schrappen
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bijdragen die verschuldigd zijn aan bij wet 
of collectieve overeenkomst geregelde 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners, voor 
zover deze onder artikel 3, lid 1 van 
Richtlijn 96/71/EG vallen. De aannemer 
wordt niet aansprakelijk gesteld als hij of 
zij de vereiste zorgvuldigheid heeft 
betracht. Dit laatste kan bestaan in 
preventieve maatregelen met betrekking 
tot door de onderaannemer verstrekte 
bewijzen, in voorkomend geval mede op 
basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

Or. en

Motivering

Om voor volledige juridische duidelijkheid voor gedetacheerde werknemers te zorgen en om 
bedrijven die te goeder trouw handelen, te beschermen, moet de aansprakelijkheid altijd bij 
de rechtstreekse werkgever blijven berusten, ongeacht diens positie in de keten van 
onderaannemers.

Amendement 45
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Daar onderaanneming zeer gangbaar 
is in de bouwsector, en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers, moet ervoor 
worden gezorgd dat althans in die sector 
de aannemer van wie de werkgever een 
directe onderaannemer is, samen met of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de betaling aan 
gedetacheerde werknemers van het 
verschuldigde nettominimumloon, 
achterstallige bezoldigingen en/of 
bijdragen die verschuldigd zijn aan bij wet 
of collectieve overeenkomst geregelde 

Schrappen
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gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners, voor 
zover deze onder artikel 3, lid 1 van 
Richtlijn 96/71/EG vallen. De aannemer 
wordt niet aansprakelijk gesteld als hij of 
zij de vereiste zorgvuldigheid heeft 
betracht. Dit laatste kan bestaan in 
preventieve maatregelen met betrekking 
tot door de onderaannemer verstrekte 
bewijzen, in voorkomend geval mede op 
basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

Or. en

Amendement 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Daar onderaanneming zeer gangbaar 
is in de bouwsector, en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers, moet ervoor 
worden gezorgd dat althans in die sector 
de aannemer van wie de werkgever een 
directe onderaannemer is, samen met of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de betaling aan 
gedetacheerde werknemers van het 
verschuldigde nettominimumloon, 
achterstallige bezoldigingen en/of 
bijdragen die verschuldigd zijn aan bij wet 
of collectieve overeenkomst geregelde 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners, voor 
zover deze onder artikel 3, lid 1 van 
Richtlijn 96/71/EG vallen. De aannemer 
wordt niet aansprakelijk gesteld als hij of 
zij de vereiste zorgvuldigheid heeft 
betracht. Dit laatste kan bestaan in 
preventieve maatregelen met betrekking 
tot door de onderaannemer verstrekte 

Schrappen
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bewijzen, in voorkomend geval mede op 
basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de schrapping van artikel 12.

Amendement 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Daar onderaanneming zeer gangbaar 
is in de bouwsector, en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers, moet ervoor 
worden gezorgd dat althans in die sector de 
aannemer van wie de werkgever een 
directe onderaannemer is, samen met of in 
plaats van de werkgever aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de betaling aan 
gedetacheerde werknemers van het 
verschuldigde nettominimumloon, 
achterstallige bezoldigingen en/of 
bijdragen die verschuldigd zijn aan bij wet 
of collectieve overeenkomst geregelde 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners, voor 
zover deze onder artikel 3, lid 1 van 
Richtlijn 96/71/EG vallen. De aannemer 
wordt niet aansprakelijk gesteld als hij of 
zij de vereiste zorgvuldigheid heeft 
betracht. Dit laatste kan bestaan in 
preventieve maatregelen met betrekking tot 
door de onderaannemer verstrekte 
bewijzen, in voorkomend geval mede op 
basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

(24) Daar onderaanneming zeer gangbaar 
is in de bouwsector, en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers, verdient het 
aanbeveling dat althans in die sector de 
aannemer van wie de werkgever een 
directe onderaannemer is, samen met of in 
plaats van de werkgever aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de betaling aan 
gedetacheerde werknemers van het 
verschuldigde nettominimumloon, 
achterstallige bezoldigingen en/of 
bijdragen die verschuldigd zijn aan bij wet 
of collectieve overeenkomst geregelde 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners, voor 
zover deze onder artikel 3, lid 1 van 
Richtlijn 96/71/EG vallen. De aannemer 
mag niet aansprakelijk worden gesteld als 
hij of zij de vereiste zorgvuldigheid heeft 
betracht. Dit laatste kan bestaan in 
preventieve maatregelen met betrekking tot 
door de onderaannemer verstrekte 
bewijzen, in voorkomend geval mede op 
basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

Or. en
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Amendement 48
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In specifieke gevallen mogen 
overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk en na raadpleging van 
de sociale partners op nationaal of 
sectoraal niveau ook andere aannemers 
aansprakelijk worden gesteld voor de niet-
nakoming van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen, of mag hun 
aansprakelijkheid worden beperkt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om voor volledige juridische duidelijkheid voor gedetacheerde werknemers te zorgen en om 
bedrijven die te goeder trouw handelen, te beschermen, moet de aansprakelijkheid altijd bij 
de rechtstreekse werkgever blijven berusten, ongeacht diens positie in de keten van 
onderaannemers.

Amendement 49
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In specifieke gevallen mogen 
overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk en na raadpleging van 
de sociale partners op nationaal of 
sectoraal niveau ook andere aannemers 
aansprakelijk worden gesteld voor de niet-
nakoming van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen, of mag hun 
aansprakelijkheid worden beperkt.

Schrappen
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Or. en

Amendement 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In specifieke gevallen mogen 
overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk en na raadpleging van 
de sociale partners op nationaal of 
sectoraal niveau ook andere aannemers 
aansprakelijk worden gesteld voor de niet-
nakoming van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen, of mag hun
aansprakelijkheid worden beperkt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de schrapping van artikel 12.

Amendement 51
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verplichting om te voorzien in 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
aannemer wanneer de directe 
onderaannemer een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter is die 
werknemers detacheert, wordt 
gerechtvaardigd door het dwingend 
algemeen belang van de sociale 
bescherming van werknemers. Dergelijke 
gedetacheerde werknemers bevinden zich 
met betrekking tot de mogelijkheid om 

Schrappen
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achterstallig loon of de terugbetaling van 
ten onrechte ingehouden belastingen of 
socialezekerheidspremies te vorderen 
eventueel niet in dezelfde situatie als 
werknemers die in dienst zijn van een 
directe onderaannemer die gevestigd is in 
de lidstaat van vestiging van de aannemer.

Or. en

Motivering

Om voor volledige juridische duidelijkheid voor gedetacheerde werknemers te zorgen en om 
bedrijven die te goeder trouw handelen, te beschermen, moet de aansprakelijkheid altijd bij 
de rechtstreekse werkgever blijven berusten, ongeacht diens positie in de keten van 
onderaannemers.

Amendement 52
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verplichting om te voorzien in 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
aannemer wanneer de directe 
onderaannemer een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter is die 
werknemers detacheert, wordt 
gerechtvaardigd door het dwingend 
algemeen belang van de sociale 
bescherming van werknemers. Dergelijke 
gedetacheerde werknemers bevinden zich 
met betrekking tot de mogelijkheid om 
achterstallig loon of de terugbetaling van 
ten onrechte ingehouden belastingen of 
socialezekerheidspremies te vorderen 
eventueel niet in dezelfde situatie als 
werknemers die in dienst zijn van een 
directe onderaannemer die gevestigd is in 
de lidstaat van vestiging van de aannemer.

Schrappen

Or. en
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Amendement 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verplichting om te voorzien in 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
aannemer wanneer de directe 
onderaannemer een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter is die 
werknemers detacheert, wordt 
gerechtvaardigd door het dwingend 
algemeen belang van de sociale 
bescherming van werknemers. Dergelijke 
gedetacheerde werknemers bevinden zich 
met betrekking tot de mogelijkheid om 
achterstallig loon of de terugbetaling van 
ten onrechte ingehouden belastingen of 
socialezekerheidspremies te vorderen 
eventueel niet in dezelfde situatie als 
werknemers die in dienst zijn van een 
directe onderaannemer die gevestigd is in 
de lidstaat van vestiging van de aannemer.

Schrappen

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de schrapping van artikel 12.

Amendement 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verplichting om te voorzien in 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
aannemer wanneer de directe 

Schrappen
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onderaannemer een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter is die 
werknemers detacheert, wordt 
gerechtvaardigd door het dwingend 
algemeen belang van de sociale 
bescherming van werknemers. Dergelijke 
gedetacheerde werknemers bevinden zich 
met betrekking tot de mogelijkheid om 
achterstallig loon of de terugbetaling van 
ten onrechte ingehouden belastingen of 
socialezekerheidspremies te vorderen 
eventueel niet in dezelfde situatie als 
werknemers die in dienst zijn van een 
directe onderaannemer die gevestigd is in 
de lidstaat van vestiging van de aannemer.

Or. en

Amendement 55
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De verschillen tussen de stelsels van 
de lidstaten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van in 
grensoverschrijdende situaties opgelegde 
administratieve boeten en/of sancties 
belemmeren de goede werking van de 
interne markt en kunnen het uiterst 
moeilijk, zo niet onmogelijk maken om te 
garanderen dat gedetacheerde 
werknemers in de hele Unie dezelfde mate 
van bescherming genieten.

Schrappen

Or. pl

Amendement 56
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn wil garanderen dat het 
passende minimumniveau van 
bescherming van de rechten van voor het 
verrichten van grensoverschrijdende 
diensten gedetacheerde werknemers wordt 
geëerbiedigd, en tegelijkertijd de 
uitoefening van de vrijheid van 
dienstverrichting voor dienstverrichters 
vergemakkelijken en eerlijke concurrentie
tussen dienstverrichters bevorderen.

In overeenstemming met artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG worden in deze 
richtlijn de nodige 
uitvoeringsinstrumenten vastgesteld voor 
de gelijke behandeling van gedetacheerde 
werknemers voor wat betreft de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die gelden op de plaats waar de dienst zal 
worden verricht, zoals bepaald door de 
nationale wetgeving of praktijk van de 
lidstaten, zodat zij bijdraagt tot de eerlijke 
concurrentie op de interne markt.

Or. en

Motivering

Amendement met het oog op een correcte en alomvattende toepassing van de 
uitvoeringsinstrumenten voor de gelijke behandeling van gedetacheerde weknemers.

Amendement 57
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "bevoegde instantie": een instantie die 
door een lidstaat is aangewezen om de uit 
hoofde van deze richtlijn te vervullen 
taken te verrichten;

(a) "bevoegde instantie": een instantie die 
door een lidstaat volgens de nationale 
wetgeving en/of praktijk is aangewezen 
met het oog op de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn;

Or. it

Amendement 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "bevoegde instantie": een instantie die 
door een lidstaat is aangewezen om de uit 
hoofde van deze richtlijn te vervullen taken 
te verrichten;

(a) "bevoegde instantie": een 
overheidsinstantie die door een lidstaat is 
aangewezen om de uit hoofde van deze 
richtlijn te vervullen taken te verrichten;

Or. en

Amendement 59
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) De bevoegde instanties kunnen de 
in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus omvatten.

Or. it

Amendement 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "verzoekende instantie": de bevoegde 
instantie van een lidstaat die verzoekt om 
bijstand, informatie, kennisgeving of 
invordering met betrekking tot een in 
Hoofdstuk V bedoelde sanctie of boete;

(b) "verzoekende instantie": de bevoegde 
instantie van een lidstaat die verzoekt om 
bijstand, informatie, kennisgeving of 
invordering met betrekking tot een in 
Hoofdstuk VI bedoelde sanctie of boete;

Or. en

Amendement 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "aangezochte instantie": de bevoegde 
instantie van een lidstaat die om bijstand, 
informatie, mededeling of invordering 
wordt verzocht.

(c) "aangezochte instantie": de bevoegde 
instantie van een lidstaat die om bijstand, 
informatie, mededeling of invordering 
wordt verzocht, zoals bedoeld in hoofdstuk 
VI.

Or. en

Amendement 62
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) De contactgegevens van de 
bevoegde instanties worden aan de 
Commissie en de andere lidstaten 
meegedeeld. De Commissie publiceert de 
lijst van bevoegde instanties en 
verbindingsbureaus en werkt die op 
gezette tijden bij.

Or. it

Amendement 63
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Verband met andere Europese regelingen
1. Deze richtlijn laat de verordening 
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Rome I onverlet, met name de toepassing 
van het recht dat krachtens artikel 8 van 
die verordening van toepassing is op 
individuele arbeidsovereenkomsten, en 
hetzelfde geldt voor de toepassing van 
Verordening nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 september 2009 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.
2. Indien een bepaling van deze richtlijn 
strijdig is met een andere handeling van 
de Unie, is de bepaling die het hoogste 
niveau van bescherming van werknemers 
garandeert, van toepassing.

Or. en

Motivering

De relatie tussen deze richtlijn en de verordening Rome I moet verduidelijkt worden. Lid 2 
beoogt ontduiking door bedrijven te voorkomen door de sterkste beschermingsnorm voorrang 
te geven.

Amendement 64
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorkoming van misbruik en omzeiling Detacheringselementen

Or. it

Amendement 65
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer en/of 
administratie. Die elementen zijn onder 
meer:

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer en/of 
administratie. Die elementen zijn:

Or. en

Motivering

Voor een uniforme aanpak in de hele EU is het wenselijk dat er een gesloten lijst is van 
feitelijke elementen die in aanmerking moeten worden genomen om uit te maken of een 
onderneming daadwerkelijk werkzaamheden verricht in de lidstaat waar zij gevestigd is.

Amendement 66
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer en/of 
administratie. Die elementen zijn onder 
meer:

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer en/of 
administratie. Die elementen zijn 
uitsluitend:
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Or. en

Amendement 67
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht 
in de staat waar zij is gevestigd in 
aanmerking om uit te maken of zij
daadwerkelijk substantiële werkzaamheden 
verricht die verder gaan dan louter intern 
beheer en/of administratie. Die elementen 
zijn onder meer:

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
toont een onderneming die werknemers 
detacheert op verzoek van de bevoegde 
instantie aan dat zij in de lidstaat waar zij 
gevestigd is daadwerkelijk substantiële 
werkzaamheden verricht die verder gaan 
dan louter intern beheer.

De bevoegde instanties nemen alle 
feitelijke elementen die kenmerkend voor 
de activiteiten zijn in aanmerking. Die 
elementen zijn onder meer:

Or. en

Motivering

Om de specifieke situatie met betrekking tot detachering te beoordelen moet er een breed 
scala aan elementen in de overwegingen worden betrokken.

Amendement 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
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elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer 
en/of administratie. Die elementen zijn 
onder meer:

elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij gevestigd is in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
werknemers op het grondgebied van een 
andere lidstaat detacheert in het kader 
van transnationale dienstverrichting. Die 
elementen zijn uitsluitend:

Or. en

Amendement 69
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer en/of 
administratie. Die elementen zijn onder 
meer:

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer en/of 
administratie. Die elementen zijn:

Or. en

Amendement 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de plaats waar gedetacheerde 
werknemers worden aangeworven,

(b) de plaats waar gedetacheerde 
werknemers worden aangeworven en van 
waaruit ze worden gedetacheerd,
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Or. en

Amendement 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de plaats waar de onderneming haar 
belangrijkste ondernemingsactiviteiten 
ontplooit en waar zij administratief 
personeel heeft,

(d) de plaats waar de onderneming haar 
ondernemingsactiviteiten ontplooit, die 
over een langere periode beschouwd niet 
beperkt zijn tot louter intern beheer en/of 
administratie,

Or. en

Amendement 72
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het ongewoon kleine aantal 
overeenkomsten en/of de ongewoon kleine 
omzet in de lidstaat van vestiging.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping om rekening te houden met de situatie van pas opgerichte kmo's, die wellicht 
meteen een contract krijgen en met gedetacheerde werknemers werken. In dat geval hebben 
ze automatisch een lagere omzet in de lidstaat van vestiging, maar dit heeft geen gevolgen 
voor de vestigingssituatie als zodanig.

Amendement 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het ongewoon kleine aantal 
overeenkomsten en/of de ongewoon kleine 
omzet in de lidstaat van vestiging.

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die elementen zijn onder meer: Die elementen zijn:

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten dezelfde elementen beoordelen om uit te maken of een gedetacheerde 
werknemer tijdelijk werkzaamheden verricht in een andere lidstaat dan die waar hij of zij 
gevestigd is.

Amendement 75
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die elementen zijn onder meer: Die elementen zijn uitsluitend:

Or. en



PE504.132v01-00 24/57 AM\925006NL.doc

NL

Amendement 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die elementen zijn onder meer: Die elementen zijn uitsluitend:

Or. en

Amendement 77
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Binnen drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt de noodzaak en 
geschiktheid van de in de leden 1 en 2 van 
dit artikel opgesomde elementen 
geëvalueerd in verband met de aanwijzing 
van eventuele nieuwe elementen waarmee 
rekening moet worden gehouden om te 
bepalen of de onderneming echt is en of 
de gedetacheerde werknemer zijn of haar 
werkzaamheden tijdelijk verricht, om zo 
nodig wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

Or. en

Amendement 78
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
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Rol van de verbindingsbureaus
Voor de toepassing van deze richtlijn 
wijzen de lidstaten overeenkomstig de 
nationale wetgevingen en/of gebruiken 
een of meer bevoegde instanties aan, 
waartoe ook de in artikel 4 van Richtlijn 
96/71/EG bedoelde verbindingsbureaus 
kunnen behoren.
De contactgegevens van de bevoegde 
instanties worden aan de Commissie en de 
andere lidstaten meegedeeld. De 
Commissie publiceert de lijst van 
bevoegde instanties en 
verbindingsbureaus en werkt die op 
gezette tijden bij.

Or. it

Amendement 79
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, volledig en op gemakkelijk 
toegankelijke wijze algemeen beschikbaar 
wordt gemaakt in een formaat en volgens 
webnormen die de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap garanderen, en 
dat de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus of andere 
bevoegde nationale instanties in staat zijn 
hun taak doeltreffend te verrichten.

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, met 
inbegrip van de desbetreffende bepalingen 
in collectieve arbeidsovereenkomsten, van
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, volledig en op gemakkelijk 
toegankelijke wijze algemeen beschikbaar 
wordt gemaakt in een formaat en volgens 
webnormen die de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap garanderen, en 
dat de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus of andere 
bevoegde nationale instanties in staat zijn 
hun taak doeltreffend te verrichten.
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Or. it

Amendement 80
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

(c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
de belangrijkste andere talen dan de 
nationale taal of talen van het land waar de 
diensten worden verricht, zo mogelijk in de 
vorm van een beknopte brochure waarin de 
belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden 
vermeld en op verzoek in een formaat dat 
toegankelijk is voor personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 81
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop 
het verschuldigde loon wordt berekend en 

Schrappen
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de criteria voor indeling in de 
verschillende salarisschalen, op een 
toegankelijke en transparante wijze 
beschikbaar stellen voor dienstverrichters 
uit andere lidstaten en gedetacheerde 
werknemers.

Or. it

Amendement 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral onverwijld
gehoor gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers.

Or. en

Amendement 83
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
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lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
te controleren.

lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
te controleren. Als dienstverrichters deze 
informatie niet verstrekken, ondernemen 
de bevoegde instanties in het gastland 
adequate actie, zo nodig in samenwerking 
met de bevoegde instanties van de staat 
van vestiging.

Or. en

Motivering

De bevoegde instanties in de gastlanden moeten het EU- en nationale arbeidsrecht effectief 
handhaven. Als er een schending wordt vastgesteld en er om welke reden ook geen juridische 
actie in het gastland mogelijk is, moeten de beide landen samenwerken om ervoor te zorgen 
dat de dienstverrichter aansprakelijk wordt gesteld, dat hij de gedetacheerde werknemers een 
passend loon betaalt en dat hij wordt geconfronteerd met de desbetreffende strafrechtelijke 
sancties.

Amendement 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden.

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden. Indien er zich 
problemen blijven voordoen met de 
uitwisseling van informatie, komt de 
Commissie tussenbeide om de lidstaten bij 
te staan bij de oplossing hiervan.

Or. en
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Amendement 85
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Iedere aanhoudende weigering om 
de gevraagde gegevens te verstrekken 
geeft de verzoekende lidstaat het recht een 
openbare lijst op te stellen van instanties 
die geen medewerking verlenen en de 
Commissie hiervan op de hoogte te 
stellen. De Commissie stelt een openbare 
lijst op van bij haar aangemelde instanties 
die geen medewerking verlenen.

Or. en

Motivering

Amendement met het oog op betere ambtelijke samenwerking, die sterk te lijden heeft als 
lidstaten geen medewerking verlenen.

Amendement 86
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Iedere aanhoudende weigering om 
de gevraagde gegevens te verstrekken 
geeft de verzoekende lidstaat het recht een 
openbare lijst op te stellen van instanties 
die geen medewerking verlenen en de 
Commissie hiervan op de hoogte te 
stellen. De Commissie houdt een 
openbare lijst bij van bij haar aangemelde 
instanties die geen medewerking verlenen.

Or. en
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Amendement 87
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek – langs 
elektronische weg.

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek of binnen één 
maand indien voor de beantwoording 
inspectie ter plaatse nodig is – langs 
elektronische weg.

Or. en

Amendement 88
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek – langs 
elektronische weg.

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na
ontvangst van het verzoek – langs 
elektronische weg. In geval van een 
spoedeisend verzoek wordt de informatie 
binnen drie dagen na ontvangst van het 
verzoek verstrekt.

Or. it

Amendement 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek – langs 
elektronische weg.

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek of binnen één 
maand indien voor de beantwoording 
inspectie ter plaatse nodig is – langs 
elektronische weg.

Or. en

Amendement 90
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij 
een lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
24 uur ingediend.

Schrappen

Or. it

Amendement 91
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
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24 uur ingediend. vijf werkdagen ingediend.

Or. en

Amendement 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
24 uur ingediend.

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
twee werkdagen ingediend.

Or. en

Amendement 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt alleen gebruikt voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is.

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt gebruikt alleen voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is 
en in overeenstemming met de 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 94
Giuseppe Gargani
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter verleent onder de in artikel 
3, leden 1 en 2, en artikel 9, lid 1, vermelde 
omstandigheden bijstand aan de lidstaat 
van detachering om de naleving van de 
voorwaarden van Richtlijn 96/71/EG en 
deze richtlijn te waarborgen. De lidstaat 
van vestiging van de dienstverrichter deelt 
op eigen initiatief alle in artikel 3, leden 1 
en 2, en artikel 9, lid 1, gespecificeerde 
relevante informatie mee aan de lidstaat 
van detachering, wanneer hij op de 
hoogte is van specifieke feiten die op 
mogelijke onregelmatigheden wijzen.

2. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter verleent onder de in artikel 
3, leden 1 en 2, en artikel 9, lid 1, vermelde 
omstandigheden bijstand aan de lidstaat 
van detachering om de naleving van de 
voorwaarden van Richtlijn 96/71/EG en 
deze richtlijn te waarborgen.

Or. it

Amendement 95
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bovendien kunnen de bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat de 
bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging voor iedere dienstverrichting of 
dienstverrichter om informatie verzoeken 
over de rechtmatigheid van de vestiging 
van de dienstverrichter, het goede gedrag 
van de dienstverrichter en het ontbreken 
van eventuele inbreuken op de geldende 
regels. De bevoegde instanties van de 
lidstaat van vestiging verstrekken deze 
informatie overeenkomstig artikel 6.

3. Bovendien kunnen de bevoegde 
instanties van de ontvangende lidstaat de 
bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging voor iedere dienstverrichting of 
dienstverrichter om informatie verzoeken 
over de rechtmatigheid van de vestiging 
van de dienstverrichter. De bevoegde 
instanties van de lidstaat van vestiging 
verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 6.

Or. it
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Amendement 96
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. Omwille van de handhaving van 
Richtlijn 96/71/EG kunnen de lidstaten 
onder volledige eerbiediging van het non-
discriminatiebeginsel elk element 
controleren dat zij nodig achten om na te 
gaan of voldaan is aan het bepaalde in de 
artikelen 3 en 5 van Richtlijn 96/71/EG en 
artikel 3 van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Amendement om het recht en de verantwoordelijkheid van lidstaten om 
arbeidsomstandigheden te controleren te handhaven, met dien verstande dat dergelijke 
controles niet-discriminerend en evenredig moeten zijn. Met een gesloten lijst van 
administratieve eisen zoals de Commissie voorstelt is het niet mogelijk de controlepraktijk 
aan te passen als er zich nieuwe technologieën of nieuwe vereisten aandienen.

Amendement 97
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. it



AM\925006NL.doc 35/57 PE504.132v01-00

NL

Amendement 98
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter 
uiterlijk bij aanvang van de 
dienstverrichting een eenvoudige 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring 
uitsluitend mag gaan over de identiteit 
van de dienstverrichter, de aanwezigheid 
van een of meer duidelijk identificeerbare 
gedetacheerde werknemers, hun 
verwachte aantal, de verwachte duur en 
plaats van hun aanwezigheid en de 
diensten die de detachering 
rechtvaardigen;

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk 
bij aanvang van de dienstverrichting een 
eenvoudige verklaring aan de 
verantwoordelijke nationale bevoegde 
instanties doet toekomen, waarbij de 
verklaring uitsluitend mag gaan over de 
identiteit van de dienstverrichter, de 
aanwezigheid van een of meer duidelijk 
identificeerbare gedetacheerde 
werknemers, hun verwachte aantal, de 

(a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter vóór 
aanvang van de dienstverrichting een 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring uitsluitend 
mag gaan over de identiteit van de 
dienstverrichter, de aanwezigheid van een 
of meer duidelijk identificeerbare 
gedetacheerde werknemers, hun verwachte 
aantal, de verwachte duur en plaats van 



PE504.132v01-00 36/57 AM\925006NL.doc

NL

verwachte duur en plaats van hun 
aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

hun aanwezigheid en de diensten die de 
detachering rechtvaardigen;

Or. it

Amendement 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

(c) de mogelijkheid om te vragen om een 
vertaling van de onder b) vermelde 
documenten, op voorwaarde dat deze 
documenten niet buitensporig lang zijn 
en/of standaardformulieren voor deze
documenten worden gebruikt;

Or. en

Amendement 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

(d) de mogelijkheid om te vragen om de 
aanwijzing van een contactpersoon om –
zo nodig – overeenkomstig de nationale 
wetgeving en gebruiken namens de 
werkgever met de relevante sociale 
partners in de ontvangende lidstaat te 
onderhandelen binnen de periode waarin 
de diensten worden verricht.

Or. en
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Amendement 102
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
inspecties en de controles van de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG noch 
discriminerend noch onevenredig zijn.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 103
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lidstaten waar de 
arbeidsinspectiediensten geen 
bevoegdheden hebben met betrekking tot 
de controle van en het toezicht op de 
werkomstandigheden en/of 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, mogen –
bij wijze van uitzondering en na 
raadpleging van de sociale partners op 
nationaal niveau – regelingen treffen of 
handhaven die de naleving van deze 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
waarborgen, op voorwaarde dat de 
regelingen de betrokken personen een 
adequaat niveau van bescherming bieden 
dat gelijkwaardig is aan het uit Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende 
niveau van bescherming.

Schrappen

Or. it
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Amendement 104
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
werknemers of hun werkgevers en met 
hun toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving 
van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

Schrappen

Or. it

Amendement 105
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte.

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte, indien deze 
gunstiger zijn dan het bepaalde onder a), 
en onverminderd nationale bepalingen uit 
hoofde waarvan de partijen bij de 
collectieve overeenkomsten deze 
overeenkomsten handhaven.
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Or. en

Amendement 106
József Szájer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Onderaanneming — Hoofdelijke 

aansprakelijkheid
1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
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beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.
2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.
3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.
4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.
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Or. en

Amendement 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Onderaanneming — Hoofdelijke 

aansprakelijkheid
1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
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beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.
2. De lidstaten bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Deze 
systemen worden transparant, niet-
discriminerend en evenredig toegepast. Zij 
kunnen preventieve maatregelen van de 
contractant impliceren met betrekking tot 
door de subcontractant verstrekt 
bewijsmateriaal van de belangrijkste in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde werkomstandigheden van de 
gedetacheerde werknemers, inclusief 
loonstrookjes en de betaling van loon, de 
naleving van de in de lidstaat van 
vestiging geldende verplichtingen inzake 
sociale zekerheid en/of belastingen en de 
naleving van de geldende regels inzake 
gedetacheerde werknemers.
3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van 
de subcontractant uit hoofde van de 
nationale wetgeving op niet-
discriminerende en evenredige basis 
strengere aansprakelijkheidsregels 
vaststellen. Overeenkomstig het recht van 
de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door 
het nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.
4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.
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Or. en

Motivering

Hoofdelijke aansprakelijkheid is in de EU niet de regel, afgezien van enkele lidstaten. De 
voorgestelde tekst doorkruist de regels inzake aansprakelijkheid in de lidstaten, die 
samenhangen met de rechtscultuur. Een en ander zou een extra belasting voor het mkb met 
zich meebrengen en kan een belemmering opwerpen voor uitbesteden aan bedrijven met 
gedetacheerde werknemers. Daarom moet deze bepaling geschrapt worden. Lidstaten die zo'n 
systeem hanteren kunnen het dan handhaven.

Amendement 108
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
rechtstreekse werkgever aansprakelijk is 
voor de uitbetaling van eventueel 
achterstallig loon overeenkomstig artikel 
11, lid 5, onder a), de terugbetaling van 
buitensporige kosten overeenkomstig 
artikel 11, lid 5, onder b), eventuele 
nabetalingen- of terugbetaling van 
belastingen of socialezekerheidspremies. 
Dit lid geldt ook wanneer de 
gedetacheerde werknemer naar zijn land 
van herkomst of een andere lidstaat is 
vertrokken. De lidstaten kunnen intern 
strengere regels toepassen of invoeren.

(a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
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(b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Amendement 109
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:

1. De lidstaten treffen op niet-
discriminerende basis de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
onderneming naast en/of in plaats van de 
werkgever aansprakelijk kan worden 
gesteld voor de verplichtingen van haar 
subcontractanten met betrekking tot het 
volgende:

Or. en

Motivering

Alomvattende hoofdelijkeaansprakelijkheidsclausule.

Amendement 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten –
voor alle onder artikel 1, lid 3, van
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of in 
plaats van de werkgever aansprakelijk kan 
worden gesteld voor het niet betalen van:

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten worden de lidstaten 
aangespoord – voor alle onder artikel 1, lid 
3, van Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – een systeem 
in te voeren dat inhoudt dat de contractant 
van wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of in 
plaats van de werkgever aansprakelijk kan 
worden gesteld voor het niet betalen van:

Or. en

Amendement 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat een contractant 
die de vereiste zorg heeft betracht, niet uit 
hoofde van lid 1 aansprakelijk kan worden 
gesteld. Deze systemen worden 
transparant, niet-discriminerend en 
evenredig toegepast. Zij kunnen 
preventieve maatregelen van de contractant 
impliceren met betrekking tot door de 
subcontractant verstrekt bewijsmateriaal 
van de belangrijkste in artikel 3, lid 1, van 

2. De lidstaten kunnen bepalen dat een 
contractant die de vereiste zorg heeft 
betracht, niet uit hoofde van lid 1 
aansprakelijk kan worden gesteld. Worden 
dergelijke systemen ingevoerd, dan 
worden ze transparant, niet-discriminerend 
en evenredig toegepast. Zij kunnen 
preventieve maatregelen van de contractant 
impliceren met betrekking tot door de 
subcontractant verstrekt bewijsmateriaal 
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Richtlijn 96/71/EG vermelde 
werkomstandigheden van de gedetacheerde 
werknemers, inclusief loonstrookjes en de 
betaling van loon, de naleving van de in de 
lidstaat van vestiging geldende 
verplichtingen inzake sociale zekerheid 
en/of belastingen en de naleving van de 
geldende regels inzake gedetacheerde 
werknemers.

van de belangrijkste in artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
werkomstandigheden van de gedetacheerde 
werknemers, inclusief loonstrookjes en de 
betaling van loon, de naleving van de in de 
lidstaat van vestiging geldende 
verplichtingen inzake sociale zekerheid 
en/of belastingen en de naleving van de 
geldende regels inzake gedetacheerde 
werknemers.

Or. en

Amendement 112
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
HANDHAVING VAN 
ADMINISTRATIEVE BOETEN EN 
SANCTIES

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de middelen waarin het 
recht van de Unie voorziet of kan voorzien, 
zijn de beginselen van wederzijdse bijstand 
en erkenning, evenals de in dit artikel
vastgestelde maatregelen en procedures 
van toepassing op de grensoverschrijdende 
handhaving van administratieve boeten en 
sancties die wegens het niet-naleven van 

1. Onverminderd de middelen waarin het 
recht van de Unie voorziet of kan voorzien, 
zijn de beginselen van wederzijdse bijstand 
en erkenning, evenals de in dit hoofdstuk
vastgestelde maatregelen en procedures 
van toepassing op de grensoverschrijdende 
handhaving van financiële administratieve 
sancties en/of boetes die aan een in een 
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de geldende regels in een lidstaat worden 
opgelegd aan een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter.

lidstaat gevestigde dienstverrichter worden 
opgelegd wegens het niet-naleven van de 
geldende regels inzake detachering van 
werknemers in een andere lidstaat.

Or. en

Amendement 114
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de middelen waarin het 
recht van de Unie voorziet of kan voorzien, 
zijn de beginselen van wederzijdse bijstand 
en erkenning, evenals de in dit artikel 
vastgestelde maatregelen en procedures 
van toepassing op de grensoverschrijdende 
handhaving van administratieve boeten en 
sancties die wegens het niet-naleven van de 
geldende regels in een lidstaat worden 
opgelegd aan een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
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van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken 
in de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete.

Or. en

Amendement 116
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken in 
de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 117
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instantie in de verzoekende (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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lidstaat zorgt ervoor dat het verzoek om 
invordering van een sanctie of een boete of 
om kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete wordt 
ingediend overeenkomstig de geldende 
regels in die lidstaat, terwijl de bevoegde 
aangezochte instantie ervoor zorgt dat de 
invordering of kennisgeving in de 
aangezochte lidstaat gebeurt 
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in 
laatstgenoemde lidstaat.

versie)

Or. it

Amendement 118
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie mag geen 
verzoek om invordering van een sanctie of 
boete of om kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete indienen indien en zo lang als de 
boete of sanctie, evenals de onderliggende 
claim en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 119
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie mag geen 
verzoek om invordering van een sanctie of 
boete of om kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete indienen indien en zo lang als de 
boete of sanctie, evenals de onderliggende 
claim en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten.

De verzoekende instantie kan verzoeken 
om de conservatoire bevriezing en 
confiscatie van activa ter beperking van 
het risico van achterwege blijven van 
invordering zolang de onderliggende claim 
en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten, tenzij uitvoering mogelijk is 
in de lidstaat waaraan het verzoek is 
gericht voordat er een definitieve 
beslissing is gegeven overeenkomstig 
Richtlijn [...] inzake de bevriezing en 
confiscatie van opbrengsten van 
misdrijven in de Europese Unie. De 
ontvangende lidstaat kan bovendien 
toestaan dat de betrokken werknemers 
automatisch in het 
socialezekerheidsstelsel van de 
ontvangende lidstaat worden 
ingeschreven.

Or. en

Amendement 120
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de verzoekende instantie om 
invordering van een sanctie of boete of om 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete 
verzoekt, verleent de aangezochte instantie 
alle informatie of wederzijdse bijstand die 
voor de verzoekende instantie nuttig is bij 
de invordering van een boete en/of sanctie, 
alsook – voor zover mogelijk – voor de 
onderliggende claim.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it
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Amendement 121
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verzoek om informatie met 
betrekking tot de invordering van een 
sanctie of boete, evenals in de 
kennisgeving van een beslissing over 
dergelijke kwesties wordt ten minste het 
volgende vermeld:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 122
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de invordering van een sanctie of 
boete of bij de kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete in de aangezochte lidstaat wordt elke 
boete of sanctie waarvoor een verzoek om 
invordering of kennisgeving is ingediend, 
behandeld alsof het een boete of sanctie 
van de aangezochte lidstaat was.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 123
Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen inzake invordering van 
boetes of sancties gelden ook voor boetes 
die zijn opgelegd in het kader van een 
uitvoerbare beslissing van een 
arbeidsrechtbank.

Or. en

Motivering

Amendement bedoeld voor landen waar instanties op arbeidsgebied geen echte 
overheidslichamen zijn.

Amendement 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Weigeringsgronden

De bevoegde instanties in de aangezochte 
lidstaat kunnen een verzoek om 
invordering of mededeling afwijzen 
wanneer het verzoek onvolledig is of 
kennelijk niet met de onderliggende 
beslissing overeenkomt, dan wel wanneer 
de met de invordering van de sanctie of 
boete gemoeide kosten onevenredig hoog 
zijn ten opzichte van het in te vorderen 
bedrag.

Or. en

Amendement 125
Giuseppe Gargani
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de betrokken dienstverrichter of 
een belanghebbende partij in de loop van 
de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist, wordt de grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
autoriteit ter zake.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aangezochte instantie maakt de naar 
aanleiding van de in dit hoofdstuk 
vermelde boeten of sancties ingevorderde 
bedragen over aan de verzoekende 
instantie.

1. De naar aanleiding van de in dit 
hoofdstuk vermelde sancties en/of boetes
ingevorderde bedragen komen de 
verzoekende instantie ten goede.

Or. en

Amendement 127
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aangezochte instantie maakt de naar 
aanleiding van de in dit hoofdstuk 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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vermelde boeten of sancties ingevorderde 
bedragen over aan de verzoekende 
instantie.

Or. it

Amendement 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aangezochte instantie mag de 
bedragen bij de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon invorderen en daarbij –
overeenkomstig de in de aangezochte 
lidstaat ten aanzien van soortgelijke 
claims geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve procedures of gebruiken –
alle door haar bij de invordering 
gemaakte kosten inhouden.

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aangezochte instantie mag de bedragen 
bij de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon invorderen en daarbij –
overeenkomstig de in de aangezochte 
lidstaat ten aanzien van soortgelijke claims 
geldende wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve procedures 
of gebruiken – alle door haar bij de 
invordering gemaakte kosten inhouden.

De aangezochte instantie mag de bedragen 
bij de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon invorderen en daarbij –
overeenkomstig de in de aangezochte 
lidstaat ten aanzien van soortgelijke claims 
geldende wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve procedures 
of gebruiken – alle door haar bij de 
invordering gemaakte kosten inhouden. Als 
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de aangezochte instantie bij de 
invordering kosten maakt, stelt zij de 
verzoekende instantie hiervan in kennis 
onder bijvoeging van bewijsstukken.

Or. en

Amendement 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als zich bij een invordering een bijzonder 
probleem voordoet of de bedragen zeer 
hoog zijn, kunnen de verzoekende en de 
aangezochte instanties per geval 
specifieke afspraken maken over de 
vergoeding.

Schrappen

Or. en

Amendement 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande lid 2 blijft de 
bevoegde instantie in de verzoekende 
lidstaat ten opzichte van de aangezochte 
lidstaat aansprakelijk voor alle kosten en 
verliezen als gevolg van maatregelen die 
ongegrond worden geacht in termen van 
de inhoud van de boete of de sanctie, de 
geldigheid van de door de verzoekende 
instantie afgegeven executoriale titel en/of 
de conservatoire maatregelen van de 
verzoekende instantie.

Schrappen
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Or. en

Amendement 132
Giuseppe Gargani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande lid 2 blijft de bevoegde 
instantie in de verzoekende lidstaat ten 
opzichte van de aangezochte lidstaat 
aansprakelijk voor alle kosten en verliezen 
als gevolg van maatregelen die ongegrond 
worden geacht in termen van de inhoud 
van de boete of de sanctie, de geldigheid 
van de door de verzoekende instantie 
afgegeven executoriale titel en/of de 
conservatoire maatregelen van de 
verzoekende instantie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Evaluatie

Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de 
Commissie, na raadpleging van de 
lidstaten, de toepassing van dit hoofdstuk 
aan een evaluatie, met name in het licht 
van de ervaringen met en het al dan niet 
doeltreffend functioneren van het systeem 
van grensoverschrijdende 
tenuitvoerlegging van administratieve 
sancties en/of boetes om eventueel 
noodzakelijke wijzigingen of 
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aanpassingen voor te stellen.

Or. en

Amendement 134
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 
3, en de artikelen 13, 14 en 15 vastgestelde 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand tussen de bevoegde 
instanties van de lidstaten gebeurt via het 
bij [verwijzing naar de IMI-verordening] 
opgezette Informatiesysteem interne markt 
(IMI).

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 
3, en de artikelen 13, 14 en 15 vastgestelde 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand tussen de bevoegde 
instanties van de lidstaten gebeurt via het 
bij [verwijzing naar de IMI-verordening] 
opgezette Informatiesysteem interne markt 
(IMI) dan wel via andere gangbare 
vormen van samenwerking waartoe de 
lidstaten per geval of met een bilaterale 
overeenkomst besluiten.

Or. en


