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KORT BEGRUNDELSE

Med dommene i sagerne Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06 og 
Kommissionen v Luxemburg C-319/06 viste Domstolen med al tydelighed 
utilstrækkeligheden af det gældende direktiv 96/71/EF. De rettigheder og 
beskyttelsesforanstaltninger, som er fastsat i direktivet, har været og vil fortsat blive omgået 
af virksomheder, til dels fordi medlemsstaterne har undladt at gennemføre og anvende dem i 
tilstrækkelig grad.

Direktiv 96/71/EF, som det nuværende direktiv blev forelagt med henblik på at sikre 
gennemførelse af, har til formål at sikre minimumsbeskyttelse af udstationerede arbejdstagere 
under den frie bevægelighed for tjenesteydelser, og navnlig artikel 3 har til formål at sikre, at 
værtslandet overholder bestemmelser for mindsteløn, arbejdsforhold, sikkerhed og sundhed. 
Det skal understreges, at det, som det gøres klart i artikel 3, stk. 7, drejer sig om 
minimumsstandarder og maksimumsstandarder, således som det også fremgår af Domstolens 
seneste fortolkning. 

Ordføreren mener, at formålet med håndhævelsesdirektivet er at sikre en korrekt 
gennemførelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF, skabe fair konkurrencevilkår for de 
nationale selskaber og konkurrenter fra Den Europæiske Union, forhindre omgåelse af 
direktiv 96/71/EF og sikre, at arbejdstagerne og deres rettigheder beskyttes, for at forhindre 
uretfærdig behandling af lokale og udstationerede arbejdstagere og forskelsbehandling af dem 
på grundlag af nationalitet. 

Ordførerens ændringsforslag har fokus på at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af 
lovgivningen. Dette kan kun opnås gennem bedre forvaltningssamarbejde og mere effektive 
overvågnings- og kontrolmekanismer samt strenge regler om erstatningsansvar. 

Med hensyn til forvaltningssamarbejde ønsker ordføreren at understrege, at de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for at udføre de opgaver, der er fastlagt i 
direktiv 96/71/EF og dette direktiv bør have ubegrænset frihed til at handle. Hvis 
virksomheder kan agere uden grænser, bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
også kunne handle uhindret på tværs af grænserne, bl.a. ved hjælp af hurtig, ubureaukratisk 
assistance fra deres kolleger. 

Ændringsforslagene til artikel 6 og 7 tager sigte på både at forenkle den gensidige bistand 
mellem myndigheder og gøre det obligatorisk for medlemsstaterne at yde en sådan bistand. 
Dette bør også gælde for anmodninger om og levering af dokumenter og afhøring af personer. 
De personer, der er ansvarlige for aflønning, sundhedsbeskyttelse og sikkerhed, er normalt 
ikke bosiddende i værtslandet; dette gælder også for udstationerede arbejdstagere på grund af
deres tidsbegrænsede ophold i værtsmedlemsstaten. Det er derfor ikke muligt at sende 
forespørgsler til kontrolkontorerne i værtslandet, og således er hjælpen kun tilgængelig via 
officielle kanaler. 

Ordføreren foreslår også en mere åben definition af begrebet "kompetent myndighed" i artikel 
2. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at udpege andre myndigheder eller aktører til 
at udføre de opgaver, der er fastlagt i dette direktiv.
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Ordføreren mener, at Retsudvalget også bør præcisere forbindelsen mellem direktivet og 
andre europæiske retsakter. Der er derfor tilføjet en ny artikel. I medfør af princippet om 
beskyttelse af arbejdstagere, der har krav på minimumsrettigheder i henhold til dette direktiv 
og direktiv 96/71/EU, kræves det, at der i tilfælde af eventuel anvendelse af en anden EU-
retsakt bør anvendes de bestemmelser, der er mest fordelagtige for arbejdstageren. 

Ordføreren glæder sig over minimumsstandarder for kontrolforanstaltninger, der skal 
træffes af medlemsstaterne. Disse skal være effektive og tilstrækkeligt fleksible til, at 
myndighederne i medlemsstaterne kan reagere i tilfælde af omgåelse af de eksisterende 
kontrolforanstaltninger. De kontrolforanstaltninger, der foreslås i artikel 9, skal forstås som 
værende anbefalede minimumsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør afgøre, om der skal 
træffes yderligere foranstaltninger.

Ordføreren mener, at omfattende solidarisk ansvar ville have en dobbelt effekt: på den ene 
side forebyggende, da virksomhederne ville være forpligtet til at vælge omhyggeligt, når de 
indgår aftaler om underleverancer; på den anden side ville arbejdstagerne have større chance 
for at få deres krav opfyldt, og fradrag af skat og sociale sikringsbidrag ville blive sikret.

Generelt skal princippet om ligebehandling af lokale arbejdstagere og arbejdstagere fra andre 
medlemsstater opretholdes. Navnlig må unfair konkurrence i forbindelse med løn og 
arbejdsvilkår undgås, og overholdelse af nationale og regionale kollektive overenskomster 
skal sikres. Med dette mål for øje vil dette direktiv skabe tilstrækkelige redskaber og 
kontrolforanstaltninger til at overvåge og håndhæve arbejdsstandarder.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne er derfor afgørende, idet 
der gøres opmærksom på den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og



PA\922879DA.doc 5/23 PE502.130v01-00

DA

arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Udstationerede arbejdstagere bør 
have en individuel ret til information og 
rådgivning om deres rettigheder, 
forpligtelser og gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 16
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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 
anvende alle nødvendige
kontrolforanstaltninger eller administrative 
formaliteter over for virksomheder, der 
udstationerer arbejdstagere med henblik på 
udførelse af tjenesteydelser; muligheden 
for at træffe forskellige 
kontrolforanstaltninger bør ikke være 
begrænset.

Or. en

Ændringsforslag 5
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 

(24) For at beskytte udstationerede 
arbejdstageres rettigheder er det 
nødvendigt at sikre, at en virksomhed, som 
hyrer en underkontrahent til at udføre 
tjenesteydelser, kan holdes ansvarlig for 
forpligtelser sammen med og/eller i stedet 
for denne underkontrahent eller andet 
mellemled.
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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.

Or. en

Ændringsforslag 6
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 7
Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 8
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.

(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. Ikke desto mindre bør 
medlemsstaterne sikre, at der er truffet 
foranstaltninger med henblik på effektive 
administrative bøder og/eller sanktioner 
for at sikre overholdelse af direktiv 
96/71/EF og dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 32
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv. Et godt 
samarbejde mellem medlemsstaterne er 
afgørende for en korrekt anvendelse af 
direktiv 96/71/EF og for at skabe lige 
vilkår for virksomheder og arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv etableres en overordnet 
fælles ramme af passende bestemmelser, 
foranstaltninger og kontrolmekanismer, der 
er nødvendige for en bedre og mere 
ensartet gennemførelse, anvendelse og 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, 
herunder foranstaltninger til at forebygge 
og straffe misbrug og omgåelse af de 
gældende regler.

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser, 
foranstaltninger og kontrolmekanismer for 
at sikre en bedre og mere ensartet 
gennemførelse, anvendelse og 
håndhævelse fra medlemsstaternes side af 
direktiv 96/71/EF i praksis, herunder 
foranstaltninger til at forebygge og straffe 
misbrug og omgåelse af de gældende 
regler.

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

passende niveau for beskyttelse af 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
på tværs af grænserne og fremme en fair 
konkurrence tjenesteydere imellem

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 2 – 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": et organ, som 
en medlemsstat har udpeget til at udføre 
opgaver i henhold til dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "bistandssøgende myndighed": 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) "bistandssøgende myndighed": en 
medlemsstats kompetente myndighed, der 
fremsætter en anmodning om bistand, 
oplysninger, meddelelse eller inddrivelse

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Forhold til anden EU-lovgivning

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) 
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 er i 
strid med en anden EU-retsakt vedrørende 
specifikke sektorer, finder den 
bestemmelse, der sikrer en højere 
standard for beskyttelse af arbejdstagere, 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 15
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 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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kan bl.a. omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at oplysninger 
om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som skal anvendes og overholdes af 
tjenesteyderne, gøres almindeligt og gratis 
tilgængelige på en klar, 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. en

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaternes samarbejde består 
bl.a. i at besvare 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 
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arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

arbejdstagere eller ulovlige 
grænseoverskridende aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Samarbejdet mellem medlemsstaterne 
skal også omfatte afhøring af personer og 
afsendelse og forkyndelse af dokumenter 
fra den bistandssøgende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Medlemsstaterne sørger for, at de 
oplysninger, de udveksler, behandles 
fortroligt i overensstemmelse med EU's 
regler for beskyttelse af 
personoplysninger og national lovgivning 
og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kravet i stk. 1 og 2 indebærer ikke, at 
etableringsmedlemsstaten er forpligtet til at 
kontrollere faktiske forhold på den 

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

værtsmedlemsstats område, hvor 
tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol 
foretages af myndighederne i 
værtsmedlemsstaten, jf. artikel 10, og i 
overensstemmelse med de 
tilsynsbeføjelser, der er fastsat i 
værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, 
praksis og administrative procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 21
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, der som minimum 
skal omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

myndigheder. Risikovurderingen skal 
identificere de erhvervssektorer, hvor der 
anvendes flest udstationerede arbejdstagere 
med henblik på udførelse af tjenesteydelser 
på deres område. I forbindelse med en 
sådan risikovurdering skal der tages hensyn 
til gennemførelsen af store 
infrastrukturprojekter, særlige problemer 
og behov i bestemte sektorer, tidligere 
overtrædelser samt sårbarheden hos 
bestemte grupper af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sørger for, at de 
nødvendige ordninger indføres for at 
sikre, at udstationerede arbejdstagere kan 
modtage eventuelle tilgodehavender, som 
tilkommer dem i deres egenskab af 
udstationerede arbejdstagere.
Dette stykke finder også anvendelse i 
tilfælde, hvor de udstationerede 
arbejdstagere er vendt tilbage fra den 
medlemsstat, hvor de var udstationeret.

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I tilfælde af, at krav, der er oprettet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 9, 
stk. 1, litra b), ikke er opfyldt, påhviler det 
arbejdsgiveren at bevise, at de gældende 
regler ikke er blevet anvendt. 

Or. en

Ændringsforslag 26
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. Dog skal der fastsættes en 
minimumsperiode på mindst seks 
måneder til at anmelde en fordring i 
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henhold til nationale procesregler.

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) løntilgodehavender i henhold til de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 
96/71/EF
b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store 
omkostninger i forhold til nettovederlaget 
eller til kvaliteten af den bolig, der stilles 
til rådighed af arbejdsgiveren, og hvortil 
der er tilbageholdt eller fradraget et beløb 
i vederlaget.
Dette stykke finder også anvendelse i 
tilfælde, hvor de udstationerede 
arbejdstagere er vendt tilbage fra den 
medlemsstat, hvor de var udstationeret.

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at 
udstationerede arbejdstagere, der indleder 
retslige eller administrative procedurer, er 
beskyttet mod enhver form for negativ 
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behandling fra arbejdsgiverens side.

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 og 2

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 en 
virksomhed, som hyrer en 
underkontrahent til at udføre 
tjenesteydelser, kan holdes ansvarlig for 
forpligtelser sammen med og/eller i stedet 
for denne underkontrahent og andre 
mellemled.

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

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Dette udelukker på ingen måde 
anvendelse eller vedtagelse af allerede 
eksisterende strengere regler på nationalt 
plan.

Or. en
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Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte 
dato foretager Kommissionen en vurdering 
af anvendelsen af denne artikel med 
henblik på at foreslå eventuelt nødvendige 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 32
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 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3
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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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Med henblik på inddrivelse af en bøde 
eller sanktion eller betaling af 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft eller meddelelse af en afgørelse om 
en bøde eller en sanktion eller betaling af 
socialsikringsbidrag med tilbagevirkende 
kraft i den bistandssøgte medlemsstat 
behandles en bøde eller sanktion eller 
betaling af socialsikringsbidrag med 
tilbagevirkende kraft, for hvilken der er 
fremsat anmodning om inddrivelse eller 
meddelelse, som en bøde eller sanktion i 
den bistandssøgte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser, 
der vedtages i medfør af dette direktiv, og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at de gennemføres og overholdes. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne meddeler disse 
bestemmelser til Kommissionen senest den 
[….. gennemførelsesdato]. De meddeler 
straks eventuelle senere ændringer af disse.

Medlemsstaterne indfører de sanktioner, 
der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse 
af de nationale bestemmelser, der vedtages 
i medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de håndhæves. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
meddeler disse bestemmelser til 
Kommissionen senest den [….. 
gennemførelsesdato]. De meddeler straks 
eventuelle senere ændringer af disse.

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Klausul om garanti mod forringelser -

gunstigere bestemmelser
1. Dette direktiv og direktiv 96/71/EF er 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan 
anvende eller indføre love eller 
administrative bestemmelser, som er 
gunstigere for arbejdstagerne, eller kan 
tilskynde arbejdsmarkedets parter til eller 
give dem mulighed for at indgå kollektive 
overenskomster, som er gunstigere for 
arbejdstagerne.
2. Gennemførelsen af direktivet må under 
ingen omstændigheder anvendes som 
tilstrækkelig begrundelse for at sænke det 
generelle niveau for beskyttelse af 
arbejdstagerne på de områder, direktivet 
og direktiv 96/71/EF omfatter. Dette er 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne 
og/eller arbejdsmarkedets parter på 
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baggrund af ændrede forhold kan vedtage 
love og administrative bestemmelser eller 
overenskomstmæssige bestemmelser, som 
afviger fra de bestemmelser, der var 
gældende på tidspunktet for vedtagelsen 
af dette direktiv, forudsat at 
minimumskravene i dette direktiv 
overholdes.

Or. en


