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25.5.2018 A8-0319/40 

Ændringsforslag  40 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) For at sikre, at nærværende 

direktiv anvendes korrekt, bør der ske en 

styrkelse af koordineringen mellem 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder og/eller organer og af 

samarbejdet om bekæmpelse af svig i 

forbindelse med udstationering af 

arbejdstagere. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

25.5.2018 A8-0319/41 

Ændringsforslag  41 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Princippet om ligebehandling og 

forbuddet mod enhver forskelsbehandling 

på baggrund af nationalitet har været 

fastlagt i Unionens lovgivning siden de 

grundlæggende traktater. Det er derfor 

nødvendigt for at undgå enhver form for 

forskelsbehandling og misbrug at sikre, at 

godtgørelsen beregnes på en gennemsigtig 

måde og betales i henhold til den timesats, 

der betales til indenlandske arbejdstagere, 

der udfører det samme arbejde i 

værtsmedlemsstaten, og således sikre, at 

arbejdstagerne modtager ordentlig 

betaling for deres arbejdstime. Denne 

bestemmelse bør finde anvendelse på 

vikarbureauer, der er etableret i den 

medlemsstat, hvor arbejdet udføres. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

25.5.2018 A8-0319/42 

Ændringsforslag  42 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b) Princippet om ligebehandling og 

fri konkurrence kan ikke realiseres, 

førend der er indført fair regler om 

sociale bidrag. Reglerne og satserne for 

socialsikringsbidrag i værtslandet skal 

gælde for udstationerede arbejdstagere 

fra den første dag af deres 

ansættelsesforhold. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/43 

Ændringsforslag  43 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I lyset af den lange varighed af 

visse udstationeringer er det nødvendigt at 

fastsætte en bestemmelse for 

udstationeringer på over 24 måneder, i 

henhold til hvilken værtslandet anses for 

at være det land, hvor arbejdet udføres. I 

overensstemmelse med princippet i Rom I-

forordningen anvendes værtslandets 

arbejdsret derfor på sådanne 

udstationerede arbejdstageres 

ansættelseskontrakt, hvis parterne ikke 

har foretaget andet lovvalg. Hvis der er 

foretaget et andet valg, kan dette dog ikke 

medføre, at arbejdstageren berøves den 

beskyttelse, der tilkommer ham i medfør 

af bestemmelser, der ikke kan fraviges ved 

aftale i henhold til værtslandets 

lovgivning. Dette bør finde anvendelse fra 

udstationeringens start, hvis den forventes 

at overstige 24 måneder, og fra den første 

dag efter de 24 måneder, når den faktisk 

overstiger denne varighed. Denne regel 

påvirker ikke den ret, virksomheder, der 

udstationerer arbejdstagere til en anden 

medlemsstats område, har til at påberåbe 

sig den frie udveksling af tjenesteydelser i 

tilfælde, hvor udstationeringen overstiger 

24 måneder. Formålet er blot at skabe 

retssikkerhed ved anvendelsen af Rom I-

forordningen på en specifik situation 

uden på nogen måde at ændre 

forordningen. Arbejdstageren vil navnlig 

(8) Udstationering er af midlertidig 

karakter, og de udstationerede 

arbejdstagere vender sædvanligvis tilbage 

til deres hjemland efter udførelsen af det 

arbejde, der var årsag til 

udstationeringen. I tilfælde af 

udstationering bør arbejdstagere være 

omfattet af arbejdsretten i 

værtsmedlemsstaten fra den første dag af 

ansættelsesforholdet indtil afslutningen af 

udstationeringen. Ved hjemkomsten til 

hjemlandet bør de endnu en gang høre 

under arbejdsretten i hjemlandet. 

Sådanne ændringer er muliggjort gennem 

nye teknologier og bedre samarbejde 

mellem medlemsstaterne. 
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være omfattet af beskyttelsen og fordelene 

i henhold til Rom I-forordningen. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/44 

Ændringsforslag  44 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Da arbejdet i sektoren for den 

internationale vejtransport er kendetegnet 

ved høj mobilitet, rejser gennemførelsen 

af direktivet om udstationering af 

arbejdstageres særlige juridiske 

spørgsmål og vanskeligheder (især når 

forbindelsen med den pågældende 

medlemsstat er utilstrækkelig). Det ville 

være mest hensigtsmæssigt tage disse 

udfordringer op gennem sektorspecifik 

lovgivning sammen med andre EU-

initiativer, der skal få det indre marked 

for vejtransport til at fungere bedre. 

(10) International vejtransport, bør 

være omfattet af dette direktiv. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

25.5.2018 A8-0319/45 

Ændringsforslag  45 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Med henblik på at bekæmpe 

misbrug i forbindelse med 

underleverancer og for at beskytte 

udstationerede arbejdstageres rettigheder 

skal de pågældende virksomheder 

pålægges et solidarisk ansvar i tilfælde af 

svig eller misbrug. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

25.5.2018 A8-0319/46 

Ændringsforslag  46 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) aflønning, herunder 

overtidsbetaling; dette gælder ikke for 

erhvervstilknyttede 

tillægspensionsordninger 

c) aflønning beregnet på grundlag af 

timesatsen, der betales til indenlandske 

arbejdstagere, der udfører det samme 

arbejde i værtslandet, herunder 

overtidsbetaling; dette gælder ikke for 

erhvervstilknyttede 

tillægspensionsordninger 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

25.5.2018 A8-0319/47 

Ændringsforslag  47 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved aflønning alle 

de bestanddele af aflønning, der er 

obligatoriske ved national lov eller 

administrative bestemmelser, kollektive 

aftaler eller voldgiftskendelser, der finder 

generel anvendelse, og/eller, hvis der ikke 

findes en ordning til konstatering af, at 

kollektive aftaler eller voldgiftskendelser 

finder generel anvendelse, andre kollektive 

aftaler eller voldgiftskendelser, jf. stk. 8, 

andet led, i den medlemsstat, til hvis 

område arbejdstageren er udstationeret. 

Med henblik på anvendelsen af dette 

direktiv fastlægges begreberne aflønning 

og timesats i henhold til national 

lovgivning og/eller praksis i den 

medlemsstat, på hvis område 

arbejdstageren er udstationeret, og 

betyder alle de bestanddele af aflønning, 

der er obligatoriske ved national lov eller 

administrative bestemmelser, kollektive 

aftaler eller voldgiftskendelser, der finder 

generel anvendelse i den pågældende 

medlemsstat eller finder anden anvendelse 

i overensstemmelse med artikel 3, stk. 8. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/48 

Ændringsforslag  48 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I tilfælde af svig eller misbrug kan nogle 

af eller alle de involverede parter holdes 

ansvarlig uanset deres rolle i 

underentreprenørkæden. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Ændringsforslag  49 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1a. "1a. Hvis virksomheder, der er 

etableret på en medlemsstats område, er 

forpligtet ved lov, administrativ 

bestemmelse eller kollektiv aftale til i 

forbindelse med deres kontraktmæssige 

forpligtelser kun at indgå 

underentreprisekontrakter med 

virksomheder, der sikrer visse arbejds- og 

ansættelsesvilkår vedrørende aflønning, 

kan medlemsstaten bestemme på en 

ikkediskriminerende og forholdsmæssig 

måde, at sådanne virksomheder skal være 

underlagt den samme forpligtelse i 

forbindelse med underentreprisekontrakter 

med virksomheder som omhandlet i artikel 

1, stk. 1, der udstationerer arbejdstagere til 

dens område." 

1a. Medlemsstaterne påser, at de i 

artikel 1, stk. 1, omhandlede virksomheder, 

uanset hvilken lov der finder anvendelse på 

ansættelsesforholdet, uden forskel og fra 

den første dag af ansættelsesforholdet 

sikrer de arbejdstagere, der er udstationeret 

på deres område, i tillæg til de arbejds- og 

ansættelsesvilkår, der er omhandlet i stk. 1, 

alle de relevante arbejds- og 

ansættelsesvilkår, som er fastsat i den 

medlemsstat, på hvis område arbejdet 

udføres: 

 a) ved lov eller administrative 

bestemmelser, og/eller 

 b) ved kollektive aftaler eller 

voldgiftskendelser, der finder generel eller 

anden anvendelse i overensstemmelse med 

artikel 3, stk. 8. 

 Første afsnit finder ikke anvendelse på 

følgende områder: 

 a) procedurerne, formaliteterne og 

betingelserne i forbindelse med indgåelse 

og ophævelse af ansættelseskontrakter, 
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herunder konkurrenceforbud 

 b) erhvervstilknyttede 

tillægspensionsordninger. 

 Den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen 

udføres, skal på grundlag af en begrundet 

meddelelse fra en tjenesteyder, udvide 

perioden, inden hvilken bestemmelserne i 

dette stykke anvendes, til 18 måneder. 

 Hvis virksomheden omhandlet i artikel 1, 

stk. 1, erstatter en udstationeret 

arbejdstager med en anden udstationeret 

arbejdstager, som udfører den samme 

opgave på samme sted, er 

udstationeringens varighed i forbindelse 

med dette stykke den samlede varighed af 

de enkelte berørte arbejdstageres 

udstationeringsperioder. I forbindelse 

med denne artikel fastlægges begrebet 

"den samme opgave på samme sted" 

under hensyntagen til bl.a. arten af den 

tjenesteydelse, der skal leveres, det 

arbejde, der skal udføres, og 

arbejdspladsens adresse(r). 

Or. en 

 


