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Amendement 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, en artikel 62,

Gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, en met name artikel 3, lid 
3, en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
26, lid 2, artikel 45, artikel 46, artikel 53, 
lid 1, en artikel 62,

Or. en

Amendement 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, en artikel 62,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 151 en 
artikel 153,

Or. en

Amendement 61
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, en artikel 62,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, en artikel 62, 151 en 153,



PE500.574v01-00 4/97 AM\919866NL.doc

NL

Or. de

Amendement 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 15, artikel 21 en artikel 28,

Or. en

Amendement 63
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 15 en 16 daarvan,

Or. fr

Amendement 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Or. en
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Amendement 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het vrije verkeer van werknemers, de 
vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverrichting zijn in het Verdrag 
neergelegde grondbeginselen van de 
interne markt van de Unie. Die beginselen 
worden verder ten uitvoer gelegd door 
wetgeving van de Unie die garandeert dat 
de mededingingsvoorwaarden voor alle 
ondernemingen gelijk zijn en dat de 
rechten van de werknemers worden 
geëerbiedigd.

(1) Overeenkomstig artikel 3, lid 3, VEU 
is de interne markt niet een doel op zich, 
maar een middel voor het tot stand 
brengen van sociale vooruitgang. Het 
vrije verkeer van werknemers, de vrijheid 
van vestiging en de vrijheid van 
dienstverrichting zijn grondbeginselen van 
de interne markt van de Unie. Die 
beginselen worden verder ten uitvoer 
gelegd door wetgeving en maatregelen van 
de Unie die garanderen dat de rechten van 
de werknemers worden geëerbiedigd en dat 
de mededingingsvoorwaarden voor alle 
ondernemingen gelijk zijn.

Or. en

Amendement 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrije verkeer van werknemers geeft 
alle burgers het recht naar een andere 
lidstaat te reizen om er te wonen en te 
werken, en waarborgt dat zij in 
vergelijking met onderdanen van die staat 
niet het slachtoffer worden van 
discriminatie op het gebied van 
werkgelegenheid, beloning en andere 
arbeidsvoorwaarden. Het moet 
onderscheiden worden van de vrijheid van 

(2) Het vrije verkeer van werknemers geeft 
alle burgers het recht naar een andere 
lidstaat te reizen om er te wonen en te 
werken, en waarborgt dat zij in 
vergelijking met onderdanen van die staat 
niet het slachtoffer worden van 
discriminatie op het gebied van 
werkgelegenheid, beloning en andere 
arbeidsvoorwaarden. Het moet afgewogen 
worden tegen de vrijheid van 
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dienstverrichting, die ondernemingen 
onder meer het recht geeft om in een 
andere lidstaat diensten te verrichten en 
daartoe tijdelijk eigen werknemers uit te 
sturen ("detacheren") voor het verrichten 
van de werkzaamheden die noodzakelijk 
zijn om aldaar die diensten te verrichten.

dienstverrichting, die ondernemingen 
onder meer het recht geeft om in een 
andere lidstaat diensten te verrichten en 
daartoe tijdelijk eigen werknemers uit te 
sturen ("detacheren") voor het verrichten 
van de werkzaamheden die noodzakelijk 
zijn om aldaar die diensten te verrichten. 
Bij detachering mogen de niet-
discriminatiebepalingen voor 
ondernemingen en werknemers van 
artikel 45, lid 2, en artikel 49 VWEU niet 
worden geschonden.

Or. en

Amendement 67
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrije verkeer van werknemers geeft 
alle burgers het recht naar een andere 
lidstaat te reizen om er te wonen en te 
werken, en waarborgt dat zij in 
vergelijking met onderdanen van die staat 
niet het slachtoffer worden van 
discriminatie op het gebied van 
werkgelegenheid, beloning en andere 
arbeidsvoorwaarden. Het moet 
onderscheiden worden van de vrijheid van 
dienstverrichting, die ondernemingen 
onder meer het recht geeft om in een 
andere lidstaat diensten te verrichten en 
daartoe tijdelijk eigen werknemers uit te 
sturen ("detacheren") voor het verrichten 
van de werkzaamheden die noodzakelijk 
zijn om aldaar die diensten te verrichten.

(2) Het vrije verkeer van werknemers geeft 
alle burgers het recht naar een andere 
lidstaat te reizen om er te wonen en te 
werken, en waarborgt dat zij in 
vergelijking met onderdanen van die staat 
niet het slachtoffer worden van 
discriminatie op het gebied van 
werkgelegenheid, beloning en andere 
arbeidsvoorwaarden. Dit vrije verkeer van 
werknemers is onderscheiden van de 
vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht geeft 
om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe tijdelijk eigen 
werknemers uit te sturen ("detacheren") 
voor het verrichten van de werkzaamheden 
die noodzakelijk zijn om aldaar die 
diensten te verrichten.

Or. en

Motivering

De vrijheid van dienstverrichting en het recht op vrij verkeer van de burgers, op grond 
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waarvan zij om het even waar in de EU kunnen werken en wonen, zijn van centraal belang 
voor de werking van de interne markt. Voor deze richtlijn is het van essentieel belang dat elk 
van deze rechten wordt behandeld als onderscheiden, om ervoor te zorgen dat gedetacheerde 
werknemers alle rechten en alle bescherming worden gegarandeerd waarin in het Verdrag is 
voorzien, en tegelijk te zorgen voor een soepele en billijke werking van de 
gemeenschappelijke markt, wat ondernemingen en mededinging betreft.

Amendement 68
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bij de uitoefening van het recht 
van vrij verkeer mogen werknemers niet 
worden gediscrimineerd. Het recht van 
vrij verkeer van diensten houdt in dat 
ondernemingen zonder discriminatie 
diensten in andere lidstaten mogen 
verrichten. Het recht van vrij verkeer van 
diensten prevaleert boven de rechten van 
werknemers. In plaats van gelijke 
behandeling gelden dan alleen nog 
minimumvoorwaarden. 

Or. de

Amendement 69
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Van het doel van de 
detacheringsregelgeving, te weten de 
bescherming van de werknemers, komt zo 
in de praktijk vaak niet veel terecht. 
Werknemers worden in het geval van 
detachering niet meer tegen uitbuiting 
beschermd. Werknemers worden 
gedetacheerd omdat voor hen slechts 
minimumvoorwaarden gelden in plaats 
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van gelijke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden. Dit gebeurt via een 
groot aantal verschillende constructies: 
echte detachering wordt vervangen door 
schijnzelfstandigheid. Het vrij verkeer van 
werknemers wordt met oneerlijke 
bedoelingen vervangen door 
schijndetachering, vaak in combinatie met 
uitzendwerk en/of driehoeksconstructies 
en postbusfirma's. Tegelijkertijd wordt het 
fundamentele vakbondsbeginsel van 
'gelijke beloning voor gelijk werk' op 
dezelfde locatie door de inzet van 
gedetacheerde werknemers, die voor gelijk 
werk een geringere beloning krijgen, 
ondermijnd. Dit schaadt de welvaart, de 
sociale rust, de democratie en de 
geloofwaardigheid van Europa. 

Or. de

Amendement 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Er is alleen sprake van 
daadwerkelijke detachering indien de 
werknemer vóór, tijdens en na de 
detacheringsperiode bij de 
dienstverrichter in dienst is, en niet 
wanneer hij alleen met het oog op de 
detachering in dienst wordt genomen. 

Or. en

Amendement 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Tegen de achtergrond van artikel 
3, lid 6, van Richtlijn 96/71/EG is, indien 
de ene gedetacheerde werknemer de 
andere vervangt of indien de 
dienstverrichter dezelfde post in een korte 
periode c.q. een aantal keren kort na 
elkaar met een gedetacheerde werknemer 
bezet, en indien de desbetreffende 
opeenvolgende contracten in totaal een 
periode van twaalf maanden beslaan, de 
veronderstelling gerechtvaardigd dat er 
geen sprake is van detachering.

Or. en

Amendement 72
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor werknemers die tijdelijk worden 
gedetacheerd voor werkzaamheden met het 
oog op het verrichten van diensten in een 
andere lidstaat dan de staat waar zij 
gewoonlijk werkzaam zijn, legt Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
duidelijk omschreven 
basisarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden vast die de 
dienstverrichter in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt in acht moet nemen 
om een minimumniveau van bescherming 
van de betrokken gedetacheerde 
werknemers te garanderen.

(3) Voor werknemers die tijdelijk worden 
gedetacheerd voor werkzaamheden met het 
oog op het verrichten van diensten in een 
andere lidstaat dan de staat waar zij 
gewoonlijk werkzaam zijn, legt Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
duidelijk omschreven 
basisarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden vast die de 
dienstverrichter in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt in acht moet nemen 
om een minimumniveau van bescherming 
van de betrokken gedetacheerde 
werknemers te garanderen. Aangezien bij 
de toepassing van de regelgeving tot nu 
toe de doelstelling van de richtlijn niet is 
verwezenlijkt en een verbetering alleen 
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mogelijk is indien werknemers die in 
dezelfde lidstaat werkzaam zijn niet 
worden gediscrimineerd, kan deze 
richtlijn, die de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG beoogt, slechts tijdelijk voor 
verbetering zorgen. 

Or. de

Amendement 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor werknemers die tijdelijk worden 
gedetacheerd voor werkzaamheden met het 
oog op het verrichten van diensten in een 
andere lidstaat dan de staat waar zij 
gewoonlijk werkzaam zijn, legt Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
duidelijk omschreven 
basisarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden vast die de 
dienstverrichter in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt in acht moet nemen 
om een minimumniveau van bescherming 
van de betrokken gedetacheerde 
werknemers te garanderen.

(3) Voor werknemers die tijdelijk worden 
gedetacheerd voor werkzaamheden met het 
oog op het verrichten van diensten in een 
andere lidstaat dan de staat waar zij 
gewoonlijk werkzaam zijn, legt Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
duidelijk omschreven 
basisarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden vast die de 
dienstverrichter in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt in acht moet nemen 
om een minimumniveau van bescherming 
van de betrokken gedetacheerde 
werknemers te garanderen. Deze richtlijn 
en Richtlijn 96/71/EG doen geen afbreuk 
aan de mogelijkheid om wettelijk of 
collectief overeengekomen normen in te 
voeren die gunstigere 
arbeidsomstandigheden creëren voor 
gedetacheerde werknemers, zolang ervoor 
wordt gezorgd dat lokale en buitenlandse 
ondernemingen en werknemers dezelfde 
behandeling krijgen en niet worden 
gediscrimineerd. Deze 
handhavingsrichtlijn is erop gericht de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/17/EG 
te verbeteren met volledige inachtneming 
van artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 45, 
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lid 1, artikel 45, lid 2, en artikel 26, lid 2, 
VWEU en het Handvest van de 
grondrechten.

Or. en

Amendement 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor werknemers die tijdelijk worden 
gedetacheerd voor werkzaamheden met het 
oog op het verrichten van diensten in een 
andere lidstaat dan de staat waar zij 
gewoonlijk werkzaam zijn, legt Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
duidelijk omschreven 
basisarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden vast die de 
dienstverrichter in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt in acht moet nemen 
om een minimumniveau van bescherming 
van de betrokken gedetacheerde 
werknemers te garanderen.

(3) Voor werknemers die tijdelijk worden 
gedetacheerd voor werkzaamheden met het 
oog op het verrichten van diensten in een 
andere lidstaat dan de staat waar zij 
gewoonlijk werkzaam zijn, legt Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
duidelijk omschreven 
basisarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden vast die de 
dienstverrichter in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt ten minste in acht 
moet nemen om een minimumniveau van 
bescherming van de betrokken 
gedetacheerde werknemers te garanderen.

Or. en

Amendement 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn is gericht op een 
betere handhaving van Richtlijn 
96/71/EG. Daarom gelden de bepalingen 
van deze richtlijn onverminderd de 
bepalingen van de artikelen 4 en 5 van 
Richtlijn 96/71/EG.

Or. en

Amendement 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn is gericht op een 
betere handhaving van Richtlijn 
96/71/EG. Daarom gelden de bepalingen 
van deze richtlijn onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 96/71/EG.

Or. en

Amendement 77
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het belangrijkste kenmerk van 
daadwerkelijke detachering is dat de 
betrokken werknemers niet streven naar 
toegang tot de arbeidsmarkt van de 
lidstaat van ontvangst waar zij zijn 
gedetacheerd.
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Or. en

Amendement 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het belangrijkste kenmerk van 
daadwerkelijke detachering is dat de 
betrokken werknemers niet streven naar 
permanente toegang tot de arbeidsmarkt 
van de lidstaat van ontvangst waar zij zijn 
gedetacheerd.

Or. en

Amendement 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) In het geval van niet-naleving, 
wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een 
werknemer niet daadwerkelijk 
gedetacheerd is, valt een onderneming 
onder de toepasselijke wetgeving die geldt 
in het land waarheen wordt gedetacheerd, 
en worden alle personen die door de 
betrokken onderneming zijn gedetacheerd 
beschouwd als werknemers die 
gebruikmaken van hun recht van vrij 
verkeer in de Unie.

Or. en
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Amendement 80
Thomas Mann

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. Controles van de eerbiediging 
van de minimumarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden zijn in dit verband het 
belangrijkste middel om zwart werk 
daadwerkelijk te verhinderen; de lidstaten 
mogen bij het doorvoeren van controles 
geenszins worden belemmerd, aangezien 
anders de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG niet kan worden gewaarborgd.

Or. de

Amendement 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 
afdwingbaar zijn en worden verbeterd en 
moet elke omzeiling van de regels bestraft 
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worden, met name wat betreft de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Or. en

Amendement 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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, met eerbiediging van het 
evenredigheids- en het niet-
discriminatiebeginsel.

Or. en

Amendement 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati 

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 

(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 
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96/71/EG te voorkomen, te vermijden en te 
bestrijden, moet de toepassing van en het 
toezicht op het begrip detachering worden 
verbeterd.

96/71/EG te voorkomen, te vermijden en te 
bestrijden, moet de toepassing van en het 
toezicht op het begrip detachering worden 
verbeterd, en moet het risico van 
tegenstrijdigheden bij de toepassing van 
de EU-wetgeving worden gereduceerd.

Or. en

Amendement 84
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In het geval van niet-naleving, 
alsook indien wordt vastgesteld dat een 
werknemer niet daadwerkelijk is 
gedetacheerd, gelden de toepasselijke 
rechtsregels in het land waar de diensten 
worden verricht.

Or. de

Amendement 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In het geval van niet-naleving, 
wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een 
werknemer niet daadwerkelijk 
gedetacheerd is, valt een onderneming 
onder de toepasselijke wetgeving die geldt 
in het land van de dienstverrichting, en 
worden alle personen die door de 
betrokken onderneming zijn gedetacheerd 
beschouwd als werknemers die 
gebruikmaken van hun recht van vrij 
verkeer in de Unie.
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Or. en

Amendement 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

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 zij geen administratieve belasting 
veroorzaken en geen blokkering van het 
potentieel dat bedrijven, met name kleine 
en middelgrote ondernemingen, hebben 
om nieuwe banen te creëren, terwijl de 
gedetacheerde werknemers ermee worden 
beschermd.

Or. en

Amendement 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Daarvoor moeten de feitelijke 
componenten die kenmerkend zijn voor het 
tijdelijk karakter dat inherent is aan het 
begrip detachering, hetgeen impliceert dat 
de werkgever daadwerkelijk moet zijn 
gevestigd in de lidstaat van waaruit de 
detachering plaatsvindt, alsook de 
verhouding tussen Richtlijn 96/71/EG en 
Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het 
recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (hierna: 
"Rome I-Verordening") verder worden 

(5) Daarvoor moeten de feitelijke 
componenten die kenmerkend zijn voor het 
tijdelijk karakter dat inherent is aan het 
begrip detachering, hetgeen impliceert dat 
de werkgever daadwerkelijk moet zijn 
gevestigd in de lidstaat van waaruit de 
detachering plaatsvindt, alsook de 
verhouding tussen de artikelen 45, 46 en 
49 VWEU, Richtlijn 96/71/EG en 
Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het 
recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (hierna: 
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verduidelijkt. "Rome I-Verordening") verder worden 
verduidelijkt.

Or. en

Amendement 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet 
deze richtlijn af aan de toepassing van de 
wet die krachtens artikel 8 van de Rome I-
Verordening van toepassing is op 
individuele arbeidsovereenkomsten, of aan 
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.

(6) Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet 
deze richtlijn af aan de toepassing van de 
wet die krachtens artikel 8 van de Rome I-
Verordening van toepassing is op 
individuele arbeidsovereenkomsten, of aan 
de toepassing van Verordening nr. 
883/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, 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, Verordening 
(EU) nr. 465/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2012 of 
de artikelen 45 en 46 VWEU. De 
bepalingen in deze richtlijn doen geen 
afbreuk aan de mogelijkheid van de 
lidstaten om arbeidsomstandigheden te 
bieden en te handhaven die voor de 
gedetacheerde werknemers gunstiger zijn.

Or. en

Amendement 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



AM\919866NL.doc 19/97 PE500.574v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet 
deze richtlijn af aan de toepassing van de 
wet die krachtens artikel 8 van de Rome I-
Verordening van toepassing is op 
individuele arbeidsovereenkomsten, of aan 
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.

(6) Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet 
deze richtlijn af aan de toepassing van de 
wet die krachtens artikel 8 van de Rome I-
Verordening van toepassing is op 
individuele arbeidsovereenkomsten, of aan 
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 of de artikelen 45 
en 46 VWEU. De bepalingen in deze 
richtlijn doen geen afbreuk aan de 
mogelijkheid van de lidstaten om 
arbeidsomstandigheden te bieden en te 
handhaven die voor de gedetacheerde 
werknemers gunstiger zijn.

Or. en

Amendement 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De bevoegde autoriteiten voeren 
een algemene beoordeling uit van alle 
feitelijke elementen om uit te maken of de 
werknemer daadwerkelijk is 
gedetacheerd. Indien geen bewijs van 
detachering kan worden geleverd, werken 
de betrokken lidstaten nauw en zonder 
vertraging samen om uit te maken welke 
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de op de arbeidsovereenkomst 
toepasselijke wetgeving is, waarbij zij zich 
baseren op de Rome I-Verordening

Or. en

Amendement 91
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Verdrag erkent uitdrukkelijk dat de 
verschillen tussen de nationale stelsels van 
arbeidsverhoudingen en de autonomie van 
de sociale partners moeten worden 
geëerbiedigd.

(7) Het Verdrag erkent uitdrukkelijk dat de 
verschillen tussen de nationale stelsels van 
arbeidsverhoudingen en de autonomie van 
de sociale partners moeten worden 
geëerbiedigd. Door de frauduleuze 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG worden 
deze stelsels evenwel omzeild. Het 
misbruik kan alleen worden beëindigd 
indien het beginsel 'gelijke beloning voor 
gelijk werk' op dezelfde locatie alsnog 
wordt toegepast, tenzij het loon in het land 
van herkomst lager is. In dat geval moet 
dat loon van toepassing zijn. Eerlijke 
voorwaarden en het beginsel van niet-
discriminatie gelden immers niet alleen 
voor ondernemingen, maar ook voor 
werknemers.

Or. de

Amendement 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Verdrag erkent uitdrukkelijk dat de 
verschillen tussen de nationale stelsels van 

(7) Het Verdrag erkent uitdrukkelijk dat de 
verschillen tussen de nationale stelsels van 
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arbeidsverhoudingen en de autonomie van 
de sociale partners moeten worden 
geëerbiedigd.

arbeidsverhoudingen en de autonomie van 
de sociale partners moeten worden 
geëerbiedigd. Deze eerbiediging moet 
worden omgezet in bepalingen die de 
lidstaten in staat stellen om gebruik te 
maken van een verscheidenheid aan 
overeenkomsten in overeenstemming met 
hun nationale wetgeving en praktijken om 
de naleving en handhaving van Richtlijn 
96/71/EG en van deze richtlijn te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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.

(8) In deze richtlijn en in Richtlijn 
96/71/EG worden de verschillende 
nationale stelsels van 
arbeidsverhoudingen geëerbiedigd en 
wordt de belangrijke rol van collectieve 
onderhandelingen erkend. Dit omvat ook 
het recht van vakbonden om gerechtelijke 
of administratieve procedures aan te 
spannen namens de werknemer en om, 
waar nodig, arbeidsomstandigheden te 
controleren en af te dwingen.

Or. en

Amendement 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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 

(8) Deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
laten de verschillende modellen voor 
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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.

arbeidsverhoudingen en collectieve 
onderhandelingen onverlet. 

Or. en

Amendement 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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.

(8) Bij de detachering van werknemers 
voor het verrichten van diensten spelen de 
sociale partners een belangrijke rol, daar 
zij overeenkomstig het nationale recht 
en/of de nationale praktijk (alternatief of 
simultaan) de verschillende niveaus van de 
toepasselijke minimumlonen mogen 
vaststellen. Dit recht is gekoppeld aan hun 
verplichting de bedoelde informatie ter 
beschikking te stellen en toe te lichten. 

Or. en

Amendement 96
Milan Cabrnoch

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 

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



AM\919866NL.doc 23/97 PE500.574v01-00

NL

minimumlonen mogen vaststellen. vaststellen. Naast het recht voor het 
vaststellen van deze minimumlonen, 
hebben zij de verantwoordelijkheid 
hierover te communiceren en te 
informeren.

Or. cs

Amendement 97
Thomas Mann

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.

(8) Bij de detachering van werknemers 
voor het verrichten van diensten spelen in 
een groot aantal lidstaten 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.

Or. de

Amendement 98
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Bij de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG is de belangrijkste rol 
weggelegd voor de controle-instanties in 
de lidstaten. Zwart werk kan alleen door 
doeltreffende controles van de 
eerbiediging van de 
minimumarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden worden bestreden. De 



PE500.574v01-00 24/97 AM\919866NL.doc

NL

lidstaten mag bij hun controles niets in de 
weg worden gelegd.

Or. de

Amendement 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Opdat een gedetacheerd werknemer 
zijn juiste loon ontvangt en mits toeslagen 
in verband met de detachering als een 
onderdeel van het minimumloon kunnen 
worden beschouwd, mogen die toeslagen 
slechts van het loon worden afgetrokken 
indien het nationale recht, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en/of de praktijk 
van de ontvangende lidstaat daarin 
voorzien.

(9) Opdat een gedetacheerd werknemer 
zijn juiste loon ontvangt, kunnen toeslagen 
in verband met de detachering als een 
onderdeel van het minimumloon worden 
beschouwd, indien het nationale recht, 
collectieve arbeidsovereenkomsten en/of 
de praktijk van de ontvangende lidstaat 
waar de detachering plaatsvindt daarin 
voorzien. Toeslagen in verband met de 
detachering moeten worden meegerekend, 
op voorwaarde dat zij per uur worden 
betaald en ongeacht de omstandigheden 
waarin het werk wordt verricht. Toeslagen 
in de vorm van vergoedingen voor 
daadwerkelijk gemaakte kosten in 
verband met de detachering, zoals reis-, 
verblijf- en huisvestingskosten, worden 
niet meegerekend, aangezien de 
werkgever verplicht is dergelijke kosten te 
vergoeden.

Or. en

Amendement 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Opdat een gedetacheerd werknemer 
zijn juiste loon ontvangt en mits toeslagen 
in verband met de detachering als een 
onderdeel van het minimumloon kunnen 
worden beschouwd, mogen die toeslagen 
slechts van het loon worden afgetrokken 
indien het nationale recht, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en/of de praktijk 
van de ontvangende lidstaat daarin 
voorzien.

(9) Opdat een gedetacheerd werknemer 
zijn juiste loon ontvangt en mits toeslagen 
in verband met de detachering als een 
onderdeel van het minimumloon kunnen 
worden beschouwd, mogen die toeslagen 
slechts van het loon worden afgetrokken 
indien het nationale recht, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en/of de praktijk 
van de ontvangende lidstaat daarin 
voorzien.

Het is de nationale wetgeving van de 
lidstaat van vestiging die bepaalt of de 
werkgever verplicht is de reis-, verblijf- en 
huisvestingskosten te vergoeden. Het is 
daarentegen de nationale wetgeving van 
de lidstaat van ontvangst die bepaalt of 
deze vergoedingen als een onderdeel van 
het minimumloon worden beschouwd.

Or. en

Amendement 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Deze richtlijn, Richtlijn 96/71/EG 
en Richtlijn 2008/104/EG moeten ervoor 
zorgen dat uitzendkrachten die ook 
gedetacheerde werknemers zijn de 
gunstigste arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden krijgen. 

Or. en

Amendement 102
Thomas Mann
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, zonder dat daarbij de belangrijke 
rol van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband uit het oog wordt 
verloren.

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, waarbij de centrale rol van de 
arbeidsinspecties, alsook van de sociale 
partners in dit verband geenszins uit het 
oog mag worden verloren. Zwart werk kan 
alleen door doeltreffende controles van de 
eerbiediging van de 
minimumarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden worden bestreden. De 
lidstaten mag bij hun controles niets in de 
weg worden gelegd.

Or. de

Amendement 103
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Daarom is het van wezenlijk belang een 
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en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, zonder dat daarbij de belangrijke 
rol van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband uit het oog wordt 
verloren.

nauwe samenwerking tot stand te brengen 
en te behouden tussen de lidstaten, de 
Commissie en de bevoegde nationale, 
regionale en lokale actoren, inclusief de 
arbeidsinspecties en de sociale partners in 
dit verband.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten, zowel in de gastlanden als in de landen van herkomst, moeten eerst 
en vooral bilateraal samenwerken, om te zorgen voor een snelle en doeltreffende oplossing, 
wanneer de rechten van gedetacheerde werknemers worden geschonden, en voor een 
algemene toepassing van de regels. De Commissie speelt een belangrijke rol, maar de 
spilfunctie bij deze samenwerking moeten evenwel de nationale, regionale en lokale 
regelgevers en de sociale partners innemen, gelet op de diversiteit van de 
arbeidsinspectieregelingen in de lidstaten.

Amendement 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, zonder dat daarbij de belangrijke 
rol van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband uit het oog wordt 
verloren.

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers en 
het garanderen van het recht van 
ondernemingen om diensten te verrichten 
in een andere lidstaat, terwijl een zwakke 
handhaving de doeltreffendheid van de op 
dit gebied geldende regels van de Unie 
ondermijnt. Nauwe samenwerking van de 
Commissie en de lidstaten is daarom van 
wezenlijk belang, zonder dat daarbij de 
belangrijke rol van de arbeidsinspecties en 
de sociale partners in dit verband uit het 
oog wordt verloren.

Or. en
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Amendement 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, zonder dat daarbij de belangrijke 
rol van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband uit het oog wordt 
verloren.

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, met nadruk op de belangrijke rol 
van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband .

Or. en

Amendement 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking tussen de lidstaten, 
ondersteund door de Commissie, is van 
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belang, zonder dat daarbij de belangrijke 
rol van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband uit het oog wordt 
verloren.

wezenlijk belang, zonder dat daarbij de 
belangrijke rol van de arbeidsinspecties en 
de sociale partners in dit verband uit het 
oog wordt verloren.

Or. en

Amendement 107
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, zonder dat daarbij de belangrijke 
rol van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband uit het oog wordt 
verloren.

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking tussen de lidstaten, 
de Commissie, de arbeidsinspecties en de 
sociale partners is essentieel.

Or. en

Amendement 108
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Stringente, regelmatige en 
flexibele controles in de lidstaten zijn van 
wezenlijk belang. Er moet ook voor 
voldoende financiering worden gezorgd, 
zodat omzeilingen door de bevoegde 
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autoriteiten opgespoord en bestreden 
kunnen worden. De lidstaten mogen alle 
controles uitvoeren die nodig zijn om 
artikel 5 van Richtlijn 96/71/EG en de 
bepalingen van deze richtlijn volledig na 
te leven.

Or. de

Amendement 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Doeltreffende, regelmatige en 
flexibele inspecties zijn van essentieel 
belang en er moet voldoende financiering 
ter beschikking gesteld worden zodat de 
bevoegde autoriteiten misbruik en 
omzeilingen kunnen opsporen en 
bestrijden. De lidstaten moeten alle 
controles mogen uitvoeren die nodig zijn 
om artikel 5 van Richtlijn 96/71/EG en de 
bepalingen van deze richtlijn volledig na 
te leven.

Or. en

Amendement 110
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Stringente, regelmatige en 
flexibele controles in de lidstaten zijn van 
wezenlijk belang en moeten in heel 
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Europa door de bevoegde nationale 
instanties worden gegarandeerd.

Or. de

Amendement 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De lidstaten nemen passende 
maatregelen om te voorkomen dat 
Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn door 
ondernemingen worden misbruikt en/of 
omzeild om gedetacheerde werknemers 
hun rechten te ontnemen of te ontzeggen.

Or. en

Amendement 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Gedetacheerde werknemers 
mogen niet gebruikt worden om stakende 
werknemers te vervangen.

Or. en

Amendement 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Gedetacheerde werknemers 
mogen niet gebruikt worden om stakende 
werknemers te vervangen.

Or. en

Amendement 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) De bevoegde autoriteiten voeren 
een algemene beoordeling uit van alle 
feitelijke elementen om uit te maken of 
een onderneming daadwerkelijk een 
activiteit uitoefent. Indien geen bewijs kan 
worden geleverd, wordt verondersteld dat 
de onderneming gevestigd is in het land 
waar zij de dienst verricht.

Or. en

Amendement 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) De lidstaten mogen alle 
controles uitvoeren die nodig zijn om 
artikel 5 van Richtlijn 96/71/EG en de 
bepalingen van deze richtlijn volledig na 
te leven. Strenge, regelmatige en flexibele 
inspecties in de lidstaten zijn van 
essentieel belang en er moet voldoende 
financiering ter beschikking gesteld 
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worden zodat de bevoegde autoriteiten 
omzeilingen kunnen opsporen en 
bestrijden.

Or. en

Amendement 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wederzijds vertrouwen, een geest van 
samenwerking, een voortdurende dialoog 
en wederzijds begrip zijn in dat verband 
van wezenlijk belang.

(11) Gelet op het feit dat de mogelijkheid 
van het gastland om feitelijke elementen 
met betrekking tot de buitenlandse 
onderneming vast te stellen, beperkt is, is 
samenwerking met de lidstaat van 
vestiging van cruciaal belang en moet 
deze verder worden verbeterd. Wederzijds 
vertrouwen, een geest van hulpbereidheid, 
een voortdurende dialoog en wederzijds 
begrip zijn in dat verband van wezenlijk 
belang.

Or. en

Amendement 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om te voorkomen dat 
Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn door 
ondernemingen worden misbruikt en/of 
omzeild om gedetacheerde werknemers 
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hun rechten te ontnemen of te ontzeggen. 
Met name detacheringen ter vervanging 
van stakende werknemers, 
achtereenvolgende detacheringen naar 
dezelfde post en gevallen van 
schijnzelfstandigheid moeten worden 
vermeden.

Or. en

Amendement 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De bevoegde autoriteiten moeten 
een alomvattende beoordeling uitvoeren 
van alle feitelijke elementen om uit te 
maken of een onderneming daadwerkelijk 
gevestigd is in een andere lidstaat dan die 
waar zij haar diensten wenst te verrichten. 
De lidstaten dienen van ondernemingen te 
verlangen dat zij de nodige bewijzen 
overleggen. Indien niet kan worden 
vastgesteld dat in de lidstaat van vestiging 
daadwerkelijk significante activiteiten 
worden verricht, moet er voor de 
toepassing van deze richtlijn en van 
Richtlijn 96/71/EG vanuit worden gegaan 
dat de onderneming gevestigd is in de 
lidstaat waarheen de detachering 
plaatsvindt. 

Or. en

Amendement 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Om te beoordelen of een 
gedetacheerd werknemer tijdelijk zijn of 
haar werkzaamheden verricht in een 
andere lidstaat dan die waar hij of zij 
gewoonlijk werkt, moeten alle elementen 
die voor dat werk kenmerkend zijn, 
alsmede de situatie van de werknemer 
worden onderzocht. De lidstaten dienen 
van ondernemingen te verlangen dat zij 
de nodige bewijzen overleggen. Indien 
niet kan worden vastgesteld dat een 
werknemer een gedetacheerd werknemer 
is zoals bedoeld in deze richtlijn en 
Richtlijn 96/71/EG, moet hij/zij worden 
beschouwd als een werknemer in de 
lidstaat waarheen de detachering 
plaatsvindt, zoals bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 593/2008.

Or. en

Amendement 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quinquies) Indien de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
in de lidstaat van vestiging en/of de 
lidstaat waarheen de detachering 
plaatsvindt voor gedetacheerde 
werknemers gunstiger zijn dan hetgeen in 
deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG wordt 
bepaald, zijn de gunstiger voorwaarden en 
omstandigheden van toepassing.

Or. en
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Amendement 121
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om een betere en meer uniforme 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG te 
bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling 
van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten 
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI). Dit mag evenwel niet 
in de weg staan aan de toepassing van 
bilaterale overeenkomsten of van 
overeenkomsten inzake administratieve 
samenwerking.

(12) Om een betere en meer uniforme 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG te 
bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling 
van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten 
de bevoegde autoriteiten uitsluitend 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (“IMI”-systeem) telkens 
wanneer dit mogelijk is. Dit mag evenwel 
geen negatief effect hebben op de 
toepassing van bilaterale overeenkomsten 
of van overeenkomsten inzake 
administratieve samenwerking op de 
gebieden die niet zijn opgenomen in het 
IMI-systeem.

Or. cs

Amendement 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om een betere en meer uniforme 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG te 
bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling 
van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten 
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI). Dit mag evenwel niet 
in de weg staan aan de toepassing van 
bilaterale overeenkomsten of van 

(12) Om een betere en meer uniforme 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG te 
bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling 
van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten 
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI). Dit mag evenwel niet 
in de weg staan dat deze wordt aangevuld 
met de toepassing van bilaterale 
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overeenkomsten inzake administratieve 
samenwerking.

overeenkomsten of van overeenkomsten 
inzake administratieve samenwerking, 
aangezien deze bestaande 
samenwerkingsmechanismen succesvol 
zijn gebleken.

Or. en

Amendement 123
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om een betere en meer uniforme 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG te 
bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling 
van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten 
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI). Dit mag evenwel niet 
in de weg staan aan de toepassing van 
bilaterale overeenkomsten of van 
overeenkomsten inzake administratieve 
samenwerking.

(12) Om een betere en meer uniforme 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG te 
bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling 
van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten 
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI). Dit staat evenwel niet 
in de weg aan de toepassing van bilaterale 
overeenkomsten of van overeenkomsten 
inzake administratieve samenwerking.

Or. en

Motivering

Bilaterale samenwerking tussen bevoegde autoriteiten is het primaire mechanisme om ervoor 
te zorgen dat de rechten van gedetacheerde werknemers worden beschermd. Onderstreept 
moet worden dat deze richtlijn ruimte laat voor bilaterale en/of multilaterale samenwerking, 
terwijl ook de potentiële voordelen van het IMI voor de uitwisseling van informatie wordt 
onderkend.

Amendement 124
Thomas Mann
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand tussen de lidstaten 
moet in overeenstemming zijn met de 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zoals neergelegd in 
Richtlijn 95/46/EG, Administratieve 
samenwerking en wederzijdse bijstand 
tussen de lidstaten moet in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zoals neergelegd in 
Richtlijn 95/46/EG, en wat administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt (IMI) betreft, ook met 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens en 
Verordening (EU) xxx (IMI-verordening) 
betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt (IMI).

(13) Administratieve samenwerking en 
alomvattende wederzijdse en snelle 
bijstand tussen de lidstaten moet in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zoals neergelegd in 
Richtlijn 95/46/EG, Administratieve 
samenwerking en wederzijdse bijstand 
tussen de lidstaten moet in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zoals neergelegd in 
Richtlijn 95/46/EG, en wat administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt (IMI) betreft, ook met 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens en 
Verordening (EU) xxx (IMI-verordening) 
betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt (IMI).

Or. de

Amendement 125
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

(14) Aangezien de moeilijke toegang tot 
informatie over arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden erg vaak een reden zijn 
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algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

waarom dienstverrichters de regels niet 
toepassen, moeten de lidstaten worden 
verplicht om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers. Deze verplichting moet 
verder worden aangescherpt, voornamelijk 
voor wat algemeen bindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten betreft.

Or. cs

Amendement 126
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

(14) De lidstaten moeten de Commissie 
informeren over de manier waarop zij 
voornemens zijn om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken voor gedetacheerde 
werknemers en dienstverrichters uit andere 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de formulering.

Amendement 127
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt. De lidstaat van herkomst 
van de dienstverrichter of de werknemer 
zorgt voor de vertaling in zijn taal van 
deze informatie over de werk- en 
arbeidsomstandigheden.

Or. fr

Amendement 128
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
gratis algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

Gedetacheerde werknemers hebben recht 
op informatie en adviezen over de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden. De lidstaten moeten 
passende organen in het leven roepen 
waar werknemers deze informatie en 
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adviezen kunnen krijgen. 

Or. de

Amendement 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om gratis informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt. Niet-naleving moet worden 
bestraft, aangezien het de handhaving 
ernstig belemmert en de eerlijke 
mededinging op de interne markt 
ondermijnt.

Or. en

Amendement 130
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
gratis algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
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ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

Or. de

Amendement 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om gratis informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

Or. en

Amendement 132
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Gedetacheerde werknemers 
hebben recht op informatie en adviezen 
over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden. De lidstaten moeten 
passende organen in het leven roepen 
waar werknemers deze informatie en 
adviezen gratis kunnen krijgen.
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Or. de

Amendement 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Gedetacheerde werknemers 
hebben een individueel recht op 
informatie en advies over de toepasselijke 
arbeids- en werkgelegenheidvoorwaarden 
en -omstandigheden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
passende organen in het leven te roepen 
waar gedetacheerde werknemers zich toe 
kunnen wenden in dit verband.

Or. en

Amendement 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Gedetacheerde werknemers 
hebben recht op informatie over de 
toepasselijke arbeids- en 
werkgelegenheidsomstandigheden. Het is 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
om informatie- en adviescentra in het 
leven te roepen voor gedetacheerde 
werknemers, en deze financieel voldoende 
te ondersteunen.

Or. en
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Amendement 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Als de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden zijn vastgesteld in 
collectieve overeenkomsten die algemeen 
toepasselijk zijn verklaard, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat deze 
collectieve overeenkomsten officieel 
gepubliceerd worden en algemeen 
toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 136
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten moeten bepalen hoe aan 
dienstverrichters en -ontvangers 
gemakkelijk toegankelijke relevante 
informatie wordt verstrekt, bij voorkeur 
door die informatie toegankelijk te maken 
op een website die voldoet aan de 
webtoegankelijkheidsnormen. Tot die 
websites moeten inzonderheid websites 
behoren die zijn opgezet overeenkomstig 
EU-wetgeving ter bevordering van het 
ondernemerschap en/of de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende diensten.

(15) Met het oog op een grotere juridische 
duidelijkheid en een betere toegang tot 
informatie, moet per lidstaat een enkele 
informatiebron worden vastgesteld. De 
lidstaten moeten een enkele, officiële 
nationale website aanwijzen, waarop 
informatie staat over met name de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die van toepassing zijn op gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied, alsook 
links naar websites die zijn opgezet 
overeenkomstig EU-wetgeving ter 
bevordering van het ondernemerschap 
en/of de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende dienstverrichting.
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Or. cs

Amendement 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Om wederzijdse bijstand en 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten over de 
grenzen heen te bevorderen en te 
vergemakkelijken, moet, overeenkomstig 
de regels inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, een systeem voor 
kennisgeving of registratie voor de hele 
EU ontwikkeld worden dat gebaseerd is 
op en compatibel is met de bestaande 
systemen in de lidstaten. Opdat een 
dergelijk systeem overeenstemt met het 
beginsel van niet-discriminatie en eerlijke 
mededinging dient de Commissie een 
effectbeoordeling van de haalbaarheid 
van een dergelijk systeem in bij het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 

(16) Het is van het allergrootste belang 
dat de ontvangende lidstaat controle en 
toezicht blijft uitoefenen zoals vastgelegd 
in artikel 5 van Richtlijn 96/71/EG. Om 
een juiste toepassing en toezicht op de 
naleving van de materiële regels inzake de 
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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.

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
voor gedetacheerde werknemers mogelijk 
te maken, moeten de lidstaten op 
ondernemingen die werknemers detacheren 
om diensten te verrichten alle 
noodzakelijke controlemaatregelen of 
administratieve formaliteiten toepassen.

Or. en

Amendement 139
Thomas Mann

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 

(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 te allen tijde alle door hen voor 
de beoogde doelstelling als effectief en 
noodzakelijke geachte 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen. Effectieve en 
doeltreffende controlemaatregelen mogen 
op geen enkele wijze worden beperkt, 
aangezien de bestrijding van zwart werk 
anders onmogelijk wordt.
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van vestiging kan worden verkregen en/of 
minder restrictieve maatregelen niet 
kunnen waarborgen dat de doelstellingen 
van de noodzakelijk geachte nationale 
controlemaatregelen worden bereikt.

Or. de

Amendement 140
Thomas Händel

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 alle controlemaatregelen of 
administratieve formaliteiten toepassen die 
zij hiervoor effectief en doeltreffend 
beschouwen.

Or. de

Amendement 141
Sari Essayah
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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, moeten de 
lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren om diensten te 
verrichten alle noodzakelijke 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen.

Or. en

Amendement 142
Martin Kastler

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 

(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 
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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.

werknemers detacheren om diensten te 
verrichten alle controlemaatregelen of 
administratieve formaliteiten toepassen, op 
voorwaarde dat zij hiervoor effectief en 
doeltreffend lijken.

Or. de

Amendement 143
Nadja Hirsch

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 

(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 de noodzakelijke 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen.
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kunnen waarborgen dat de doelstellingen 
van de noodzakelijk geachte nationale 
controlemaatregelen worden bereikt.

Or. de

Amendement 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

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, moeten de 
lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren om diensten te 
verrichten alle noodzakelijke 
controlemaatregelen en administratieve 
formaliteiten toepassen om fraude en 
oneerlijke concurrentie doeltreffend te 
bestrijden.

Or. en

Amendement 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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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 alle controlemaatregelen of 
administratieve formaliteiten toepassen die 
zij voor dit doel doeltreffend en 
noodzakelijk beschouwen.

Or. fr

Amendement 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(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, moet voor 
een bepaalde mate van harmonisatie van 
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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.

de controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten worden gezorgd. Boven deze 
ondergrens staat het de lidstaten vrij elke 
passende maatregel toe te passen voor het 
controleren van de werkwijze van de 
dienstverrichtende ondernemingen op 
hun grondgebied en van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van de gedetacheerde werknemers. Deze 
maatregelen en controle-eisen mogen 
sowieso 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.

Or. fr

Amendement 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(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, moeten de 
lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren om diensten te 
verrichten alle controlemaatregelen of 
administratieve formaliteiten toepassen die 
voor dat doel doeltreffend en noodzakelijk 
worden geacht . Dergelijke maatregelen en 
eisen mogen worden opgelegd indien de 
bevoegde autoriteiten zonder de gevraagde 
informatie hun controletaak niet 
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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.

doeltreffend kunnen uitvoeren.

Or. en

Amendement 148
Csaba Őry

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. Maatregelen en 
eisen moeten uniform zijn op EU-niveau 
en 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.

Or. hu

Amendement 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour
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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 dergelijke 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen. Dergelijke 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten moeten proportioneel zijn en 
mogen geen onverantwoorde, 
buitensporige administratieve lasten met 
zich meebrengen. 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.

Or. en

Amendement 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Elke risicobeoordeling moet erop 
gericht zijn na te gaan in welke sectoren 
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de voor het verrichten van diensten 
gedetacheerde werknemers op hun 
grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de 
uitvoering van deze risicobeoordeling 
moet rekening worden gehouden met de 
speciale problemen en behoeften van 
specifieke sectoren, de antecedenten wat 
inbreuken betreft, de door de sociale 
partners op het terrein verstrekte 
informatie, de omzeilingspraktijken en de 
kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

Or. en

Amendement 151
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zwartwerk kan mede doeltreffend 
worden bestreden door een uitgebreid 
stelsel van preventie- en 
controlemaatregelen met dissuasieve 
sancties om individuele gevallen van het 
gebruik van een valse status van 
zelfstandige te voorkomen en vast te 
stellen.

(17) Alle vormen van frauduleus gebruik 
van de status van zelfstandige moeten 
verboden worden via een uitgebreid stelsel 
van preventieve controlemaatregelen en 
dissuasieve sancties .

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de formulering.

Amendement 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zwartwerk kan mede doeltreffend 
worden bestreden door een uitgebreid 
stelsel van preventie- en 
controlemaatregelen met dissuasieve 
sancties om individuele gevallen van het 
gebruik van een valse status van 
zelfstandige te voorkomen en vast te 
stellen.

(17) Zwartwerk kan mede doeltreffend en 
effectief worden bestreden door een 
uitgebreid stelsel van preventie- en 
controlemaatregelen met dissuasieve 
sancties om individuele gevallen van het 
gebruik van een valse status van 
zelfstandige te voorkomen en vast te 
stellen. In dit verband is het van 
wezenlijke belang dat de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten over de 
middelen beschikken om te controleren of 
sprake is van afhankelijkheid tussen de 
persoon die beweert als zelfstandige te 
opereren en zijn of haar werkgever.

Or. en

Amendement 153
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Onderdeel van de handhaving 
van de toepasselijke regelgeving op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden- en 
omstandigheden is de bestrijding van 
schijnzelfstandigheid. Dit is van wezenlijk 
belang om potentieel misbruik te 
voorkomen. De bevoegde autoriteiten 
moeten de middelen hebben om uit te 
maken of de schijnzelfstandige 
werknemer niet grotendeels herhaaldelijk 
door dezelfde werkgever wordt ingezet en 
of er sprake is van een 
afhankelijkheidsrelatie tussen de 
zelfstandige en de werkgever.

Or. de
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Amendement 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Ter bestrijding van 
schijnzelfstandigheid en andere 
inbreuken op bestaande wetgeving moet 
een Europese zwarte lijst in het leven 
worden geroepen voor ondernemingen die 
regelmatig de regels van deze richtlijn en 
Richtlijn 96/71/EG hebben geschonden. 
Een dergelijke zwarte lijst moet ook als 
doel hebben eerlijke 
mededingingsvoorwaarden en een eerlijke 
mededinging tussen bedrijven te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om omzeiling en 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, zal de 
Commissie de mogelijkheid onderzoeken 
om een Europees register ("zwarte lijst") 
op te richten van bedrijven die de in deze 
richtlijn en in Richtlijn 96/71/EG 
vastgelegde regels herhaaldelijk hebben 
geschonden. Het doel van zo'n zwarte lijst 
is het waarborgen van eerlijke 
mededinging tussen bedrijven.

Or. en
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Amendement 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Met het oog op een betere en meer 
uniforme toepassing van Richtlijn 
96/71/EG en de handhaving daarvan in de 
praktijk, en om verschillen in de mate van 
toepassing en handhaving in de Unie zo 
veel mogelijk te verminderen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat op hun 
grondgebied doeltreffende en adequate 
inspecties worden verricht.

(18) Met het oog op een betere en meer 
uniforme toepassing van Richtlijn 
96/71/EG en de handhaving daarvan in de 
praktijk moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat op hun grondgebied doeltreffende en 
adequate inspecties worden verricht.

Or. en

Amendement 157
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Met het oog op een betere en meer 
uniforme toepassing van Richtlijn 
96/71/EG en de handhaving daarvan in de 
praktijk, en om verschillen in de mate van 
toepassing en handhaving in de Unie zo 
veel mogelijk te verminderen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat op hun 
grondgebied doeltreffende en adequate 
inspecties worden verricht.

(18) Met het oog op een betere en meer 
uniforme toepassing van Richtlijn 
96/71/EG en de handhaving daarvan in de 
praktijk, en om verschillen in de mate van 
toepassing en handhaving in de Unie zo 
veel mogelijk te verminderen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat op hun 
grondgebied doeltreffende en adequate 
inspecties worden verricht. Hierbij moeten 
de lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren met het oog op 
het verrichten van diensten te allen tijde 
alle controlemaatregelen en 
administratieve formaliteiten kunnen 
toepassen die zij voor dit doel adequaat en 
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noodzakelijk beschouwen. Dit met het oog 
op het bestrijden van zwart werk.

Or. de

Amendement 158
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Nationale arbeidsinspectiediensten, de 
sociale partners en andere 
toezichthoudende instanties zijn in dat 
verband van essentieel belang en moeten 
een centrale rol blijven spelen.

(19) Nationale arbeidsinspectiediensten, de 
sociale partners en andere 
toezichthoudende instanties zijn in dat 
verband van essentieel belang en moeten 
een centrale rol blijven spelen. De 
werkzaamheden van de diensten die 
toezicht uitoefenen, mogen op geen enkele 
wijze worden belemmerd.

Or. de

Amendement 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om flexibel te kunnen omgaan met 
de verschillen tussen de nationale 
arbeidsmarkten en stelsels van 
arbeidverhoudingen, mogen andere 
actoren en/of instanties bij wijze van 
uitzondering toezicht houden op de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, mits deze 
de betrokkenen een evenwaardige 
bescherming bieden en hun toezicht op 
niet-discriminerende en objectieve wijze 

Schrappen
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uitoefenen.

Or. en

Amendement 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om flexibel te kunnen omgaan met 
de verschillen tussen de nationale 
arbeidsmarkten en stelsels van 
arbeidverhoudingen, mogen andere actoren 
en/of instanties bij wijze van uitzondering 
toezicht houden op de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, mits deze de betrokkenen een 
evenwaardige bescherming bieden en hun 
toezicht op niet-discriminerende en 
objectieve wijze uitoefenen.

(20) Om de verschillen tussen de nationale 
arbeidsmarkten en stelsels van 
arbeidsverhoudingen te eerbiedigen, 
mogen de lidstaten, overeenkomstig hun 
nationale wetgeving en praktijken, andere 
actoren en/of instanties belasten met het 
toezicht op de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, mits deze de betrokkenen een 
evenwaardige bescherming bieden en hun 
toezicht op niet-discriminerende en 
objectieve wijze uitoefenen.

Or. en

Amendement 161
Thomas Mann

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 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. De ontwikkeling van 
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gemeenschappelijke normen mag er 
overigens niet toe leiden dat de lidstaten 
belemmerd worden bij de bestrijding van 
zwart werk. 

Or. de

Amendement 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 
doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of via 
aangewezen derden, zoals vakbonden of 
andere verenigingen en gezamenlijke 
instellingen van de sociale partners, 
klachten kunnen indienen of procedures 
kunnen inleiden. Dit mag niet afdoen aan 
de nationale procesregels inzake 
vertegenwoordiging en verweer bij de 
rechter.

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 
doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of via 
aangewezen derden, zoals vakbonden of 
andere verenigingen en gezamenlijke 
instellingen van de sociale partners, 
klachten kunnen indienen of procedures 
kunnen inleiden. Verenigingen, 
organisaties en andere rechtspersonen die 
rechtmatig belang hebben bij de 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
mogen gerechtelijke en administratieve 
procedures aanspannen namens de 
werknemer. Dit mag niet afdoen aan de 
nationale procesregels inzake 
vertegenwoordiging en verweer bij de 
rechter.

Or. en

Amendement 163
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 
doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of via 
aangewezen derden, zoals vakbonden of 
andere verenigingen en gezamenlijke 
instellingen van de sociale partners, 
klachten kunnen indienen of procedures 
kunnen inleiden. Dit mag niet afdoen aan 
de nationale procesregels inzake 
vertegenwoordiging en verweer bij de 
rechter.

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 
doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of via met 
hun instemming aangewezen derden, zoals 
vakbonden of andere verenigingen en 
gezamenlijke instellingen van de sociale 
partners, klachten kunnen indienen of 
procedures kunnen inleiden. Dit mag niet 
afdoen aan de nationale procesregels 
inzake vertegenwoordiging en verweer bij 
de rechter.

Or. cs

Amendement 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 
doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of via 
aangewezen derden, zoals vakbonden of 
andere verenigingen en gezamenlijke 
instellingen van de sociale partners, 
klachten kunnen indienen of procedures 
kunnen inleiden. Dit mag niet afdoen aan 
de nationale procesregels inzake 
vertegenwoordiging en verweer bij de 
rechter.

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 
doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of via 
aangewezen derden, zoals vakbonden of 
andere verenigingen en gezamenlijke 
instellingen van de sociale partners, 
klachten kunnen indienen of procedures 
kunnen inleiden. Dit mag niet afdoen aan 
de nationale procesregels inzake 
vertegenwoordiging en verweer bij de 
rechter. Vakbonden moeten het recht 
hebben collectieve acties te voeren en de 
mogelijkheid hebben een 
vertegenwoordigende rol te vervullen.
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Or. en

Amendement 165
Milan Cabrnoch

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 166
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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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.

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 167
Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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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.

Schrappen

Or. hu

Amendement 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 169
Marek Henryk Migalski

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 170
Nadja Hirsch

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 

(24) Om misbruik bij onderaanneming te 
bestrijden en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat in alle 
sectoren de aannemers voor de betaling 
van aan gedetacheerde werknemers 
toekomende rechten aansprakelijk kunnen 
worden gesteld;
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bewijzen, in voorkomend geval mede op 
basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

Or. de

Amendement 171
Thomas Händel

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, maar niet alleen daar, 
en met het oog op de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
moet ervoor worden gezorgd dat alle 
aannemers in de keten voor de betaling 
van alle aan gedetacheerde werknemers 
toekomende rechten aansprakelijk kunnen 
worden gesteld 

Or. de
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Amendement 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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) Om het aantal gevallen van misbruik 
in situaties van onderaanneming te 
beperken en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers, moet ervoor 
worden gezorgd dat alle aannemers in de 
keten aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor de betaling aan de 
gedetacheerde werknemers van alle 
rechten die hen toekomen.

Or. en

Amendement 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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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) Om het aantal gevallen van misbruik 
in situaties van onderaanneming te 
beperken en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers, moet ervoor 
worden gezorgd dat alle aannemers in de 
keten in alle sectoren aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor de betaling 
aan de gedetacheerde werknemers van alle 
rechten die hen toekomen.

Or. en

Amendement 174
Jean-Pierre Audy

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 

(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 deze sector 
specifieke maatregelen worden getroffen. 
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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. Le contractant 
n'est pas tenu responsable s'il a fait 
preuve de diligence raisonnable, ce qui 
peut consister en des mesures de 
prévention concernant les preuves 
apportées par le sous-traitant, notamment, 
le cas échéant, sur la base d'informations 
émanant des autorités nationales.

Or. fr

Amendement 175
Jean-Luc Bennahmias

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 

(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 of indirecte 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 
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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.

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. fr

Amendement 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(24) Daar onderaanneming zeer gangbaar 
is in bepaalde sectoren, 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 
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nationale instanties. nationale instanties.

Or. fr

Amendement 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 steeds vaker 
wordt gebruikt in het kader van de 
internationale verrichting van diensten, 
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.

Or. fr

Amendement 178
Milan Cabrnoch



PE500.574v01-00 74/97 AM\919866NL.doc

NL

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

Amendement 179
Phil Bennion

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 rechtszekerheid voor gedetacheerde werknemers te zorgen en om 
bedrijven die handelen te goeder trouw, te beschermen, moet de aansprakelijkheid altijd 
blijven berusten bij de rechtstreekse werkgever, ongeacht diens positie in de keten van 
onderaannemers.
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Amendement 180
Csaba Őry

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. hu

Amendement 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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
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Amendement 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

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

Amendement 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Amendement 184
Marek Henryk Migalski
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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

Amendement 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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. fr

Amendement 186
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25
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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.

(25) De lidstaten mogen strengere regels 
voor de gedetacheerde rechten van 
gedetacheerde werknemers handhaven of 
vaststellen.

Or. de

Amendement 187
Thomas Händel

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.

(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.

Or. de

Amendement 188
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De lidstaten mogen strengere 
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regels voor de algemene 
aansprakelijkheid van ondernemingen 
handhaven of vaststellen.

Or. de

Amendement 189
Nadja Hirsch

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. de

Amendement 190
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verplichting om te voorzien in Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 191
Csaba Őry

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 

Schrappen
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de lidstaat van vestiging van de aannemer.

Or. hu

Amendement 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

Amendement 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verplichting om te voorzien in Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 194
Phil Bennion

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
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Or. en

Motivering

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

Amendement 195
Marek Henryk Migalski

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

Amendement 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26
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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.

(26) In de lidstaten aanwezige systemen 
voor naleving voor de toeleveringsketen 
die werknemers betere 
arbeidsomstandigheden en een betere 
bescherming bieden, worden op geen 
enkele manier ingeperkt door de 
bepalingen van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 197
Jean-Luc Bennahmias

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 

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

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. fr

Amendement 198
Jean-Pierre Audy

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.

(26) De verplichting om te voorzien in 
specifieke regels voor 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.

Or. fr

Amendement 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG zijn ook van toepassing op 
vervoerondernemingen in andere sectoren 
dan de sector maritiem vervoer die 
werknemers naar andere lidstaten 
detacheren, met inbegrip van de sectoren 
lucht- en vrachtvervoer, alsmede 
vervoerondernemingen die 
cabotagevervoer verrichten zoals bedoeld 
in overweging 17 van Verordening (EG) 
nr. 1072/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels voor toegang 
tot de markt voor internationaal 
goederenvervoer op de weg.

Or. en

Amendement 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De publieke en private 
eindafnemers dienen ook zorgvuldigheid 
te betrachten en hebben een rol te 
vervullen bij het waarborgen van de 
rechten van gedetacheerde werknemers 
wanneer deze direct in dienst zijn bij de 
aannemer. Overeenkomstig de bepaling 
inzake de gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de aannemer van wie de werkgever 
de onderaannemer is, moet de gedeelde 
verantwoordelijkheid onder dezelfde 
voorwaarden gelden voor de klant van wie 
de werkgever van de gedetacheerde 
werknemers de aannemer is. De door hem 
gedetacheerde werknemers bevinden zich 
bijvoorbeeld met betrekking tot de 
mogelijkheid om achterstallig loon of de 
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terugbetaling van ten onrechte 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidspremies te vorderen niet 
in dezelfde situatie als de werknemers van 
een onderneming die in dezelfde lidstaat 
is gevestigd als de klant. Deze regeling 
geldt evenwel niet voor privépersonen, die 
niet in staat zijn dezelfde 
controlemaatregelen toe te passen als een 
professionele eindafnemer.

Or. fr

Amendement 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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.

(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. Wanneer zulke 
boetes en sancties worden opgelegd 
vanwege niet-naleving van de door de 
arbeidsrechtbanken of in collectieve 
overeenkomsten vastgestelde 
arbeidsvoorwaarden, moeten deze 
afgedwongen kunnen worden.

Or. en
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Amendement 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

(27) De verschillen tussen de stelsels van 
de lidstaten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van met betrekking tot 
situaties in verband met de detachering 
van werknemers overeenkomstig deze 
richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 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.

Or. en

Amendement 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De doeltreffende handhaving van de 
materiële regels inzake de detachering van 
werknemers voor het verrichten van 
diensten moet worden gewaarborgd door 
een specifiek optreden dat is toegespitst op 
de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
van administratieve boeten en sancties. 
Onderlinge aanpassing van de wetgeving 
van de lidstaten op dit gebied is derhalve 
een wezenlijk vereiste voor een hoger, 
gelijkwaardiger en vergelijkbaarder 
beschermingsniveau dat voor de goede 
werking van de interne markt noodzakelijk 

(28) De doeltreffende handhaving van de 
materiële regels inzake de detachering van 
werknemers voor het verrichten van 
diensten moet worden gewaarborgd door 
een specifiek optreden dat is toegespitst op 
de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
van administratieve boeten en sancties met 
betrekking tot situaties in verband met de 
detachering van werknemers 
overeenkomstig deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG. Onderlinge aanpassing van de 
wetgeving van de lidstaten op dit gebied is 
derhalve een wezenlijk vereiste voor een 
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is. hoger, gelijkwaardiger en vergelijkbaarder 
beschermingsniveau dat voor de goede 
werking van de interne markt noodzakelijk 
is.

Or. en

Amendement 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De vaststelling van 
gemeenschappelijke regels voor de 
verstrekking van wederzijdse bijstand en 
hulp voor handhavingsmaatregelen en de 
daaraan verbonden kosten, alsmede de 
vaststelling van uniforme vereisten voor de 
mededeling van beslissingen inzake 
administratieve sancties en boeten, moet 
een oplossing bieden voor een aantal 
problemen bij de grensoverschrijdende 
handhaving en moet zorgen voor een 
betere communicatie en betere handhaving 
van dergelijke beslissingen uit andere 
lidstaten.

(29) De vaststelling van 
gemeenschappelijke regels voor de 
verstrekking van wederzijdse bijstand en 
hulp voor handhavingsmaatregelen en de 
daaraan verbonden kosten, alsmede de 
vaststelling van uniforme vereisten voor de 
mededeling van beslissingen inzake 
administratieve sancties en boeten met 
betrekking tot situaties in verband met de 
detachering van werknemers 
overeenkomstig deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG, moet een oplossing bieden voor 
een aantal problemen bij de 
grensoverschrijdende handhaving en moet 
zorgen voor een betere communicatie en 
betere handhaving van dergelijke 
beslissingen uit andere lidstaten.

Or. en

Amendement 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Ondanks de vaststelling van meer 
uniforme regels voor de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 

(30) Ondanks de vaststelling van meer 
uniforme regels voor de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
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van sancties en geldboeten en de behoefte 
aan meer gemeenschappelijke criteria voor 
follow-upprocedures in geval van niet-
betaling daarvan, mogen zij niet afdoen aan 
de bevoegdheid van de lidstaten om hun 
stelsel van sancties, straffen en boeten of 
de invorderingsmaatregelen die naar hun 
nationale recht beschikbaar zijn, te regelen.

van sancties en geldboeten met betrekking 
tot situaties in verband met de detachering 
van werknemers overeenkomstig deze 
richtlijn en Richtlijn 96/71/EG en de 
behoefte aan meer gemeenschappelijke 
criteria voor follow-upprocedures in geval 
van niet-betaling daarvan, mogen zij niet 
afdoen aan de bevoegdheid van de lidstaten 
om hun stelsel van sancties, straffen en 
boeten of de invorderingsmaatregelen die 
naar hun nationale recht beschikbaar zijn, 
te regelen.

Or. en

Amendement 206
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Ondanks de vaststelling van meer 
uniforme regels voor de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
van sancties en geldboeten en de behoefte 
aan meer gemeenschappelijke criteria voor 
follow-upprocedures in geval van niet-
betaling daarvan, mogen zij niet afdoen aan 
de bevoegdheid van de lidstaten om hun 
stelsel van sancties, straffen en boeten of 
de invorderingsmaatregelen die naar hun 
nationale recht beschikbaar zijn, te regelen.

(30) (Niet van toepassing op de 
Nederlandse versie.)

Or. pl

Motivering

Taalkundig amendement (betreft alleen de Poolse versie).

Amendement 207
Thomas Mann
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Deze richtlijn heeft niet ten doel 
geharmoniseerde regels betreffende 
justitiële samenwerking, rechterlijke 
bevoegdheid of erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken vast te stellen, 
noch de toepasselijke wetgeving te 
behandelen.

(31) Deze richtlijn heeft niet ten doel 
geharmoniseerde regels betreffende 
justitiële samenwerking, rechterlijke 
bevoegdheid of erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken vast te stellen, 
noch de toepasselijke wetgeving te 
behandelen of de controlemaatregelen van 
de lidstaten te beperken.

Or. de

Amendement 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen. 
Onvoldoende samenwerking tussen de 
lidstaten blijft een probleem bij de 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG. Dit 
vormt een belemmering voor de 
totstandbrenging van eerlijke 
mededingingsvoorwaarden voor 
ondernemingen en de bescherming van 
werknemers. Indien de lidstaten de in deze 
richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
vastgelegde bepalingen niet naleven, start 
de Commissie een juridische procedure 
overeenkomstig het Verdrag betreffende 
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de Europese Unie.

Or. en

Amendement 209
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen. Als de 
lidstaten deze richtlijn niet volledig 
naleven, moet dit leiden tot het opstarten 
van inbreukprocedures door de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Het niet naar behoren toepassen van de bestaande richtlijn heeft geleid tot talrijke uitspraken 
van het Hof van Justitie, waarbij de ruimere kwestie van niet-naleving nauwelijks is 
aangepakt. Het is van essentieel belang dat alle spelers erkennen dat een behoorlijke 
toepassing belangrijk is om de rechten van werknemers te beschermen en om te zorgen voor 
een soepele werking van de gemeenschappelijke markt.

Amendement 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen. 
Onvoldoende samenwerking tussen de 
lidstaten blijft helaas een probleem bij de 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG en 
vormt een belemmering voor de 
totstandbrenging van eerlijke 
mededingingsvoorwaarden voor 
ondernemingen en de bescherming van 
werknemers.

Or. en

Amendement 211
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

(32) (Niet van toepassing op de 
Nederlandse versie.)

Or. pl
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Motivering

Taalkundig amendement (betreft alleen de Poolse versie).

Amendement 212
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen. Als de 
lidstaten deze richtlijn niet volledig 
naleven, moet dit leiden tot het opstarten 
van inbreukprocedures door de 
Commissie.

Or. en

Amendement 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van beroep en het 

(33) Deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
eerbiedigen de grondrechten en nemen de 
beginselen in acht die in het Europees 
mensenrechtenverdrag, IAO-verdragen en 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie worden erkend, in het 
bijzonder de bescherming van 
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recht te werken (artikel 15), de vrijheid van 
ondernemerschap (artikel 16), het recht op 
collectieve onderhandelingen en op 
collectieve actie (artikel 28), rechtvaardige 
en billijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden (artikel 31) en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte en 
op een onpartijdig gerecht (artikel 47), en 
moet worden toegepast in 
overeenstemming met deze rechten en 
beginselen.

persoonsgegevens (artikel 8), de vrijheid 
van beroep en het recht te werken (artikel 
15), de vrijheid van ondernemerschap 
(artikel 16), het recht op gelijkheid (artikel 
20), het recht op non-discriminatie 
(artikel 21), het recht op collectieve 
onderhandelingen en op collectieve actie 
(artikel 28), rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31) en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht (artikel 47) en het 
toepasselijke IAO-Verdrag, en moet 
worden toegepast in overeenstemming met 
deze rechten en beginselen.

Or. en

Amendement 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van beroep en het 
recht te werken (artikel 15), de vrijheid van 
ondernemerschap (artikel 16), het recht op 
collectieve onderhandelingen en op 
collectieve actie (artikel 28), rechtvaardige 
en billijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden (artikel 31) en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte en 
op een onpartijdig gerecht (artikel 47), en 
moet worden toegepast in 
overeenstemming met deze rechten en 
beginselen.

(33) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens (artikel 
8), de vrijheid van beroep en het recht te 
werken (artikel 15), de vrijheid van 
ondernemerschap (artikel 16), het recht op 
collectieve onderhandelingen en op 
collectieve actie (artikel 28), rechtvaardige 
en billijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden (artikel 31) en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte en 
op een onpartijdig gerecht (artikel 47) en 
de toepasselijke IAO-verdragen, en moet 
worden toegepast in overeenstemming met 
deze rechten en beginselen.

Or. en
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Amendement 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) De sociale grondrechten moeten 
niet in twijfel worden getrokken op basis 
van economische vrijheden. Vandaar dat 
deze richtlijn tot versterking van de 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG moet 
leiden, in het bijzonder in het licht van 
juridische onzekerheden die het resultaat 
zijn van uitspraken van het Europees Hof 
van Justitie, in het bijzonder in de zaken 
C- 438/05 (Viking), C-341/05 (Laval), C-
346/06 (Rüffert) en C-319/06 
(Luxemburg).

Or. en

Amendement 216
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien het doel van deze richtlijn, 
namelijk de vaststelling van een 
gemeenschappelijk algemeen kader van 
passende bepalingen, maatregelen en 
controlemechanismen voor een betere en 
meer uniforme uitvoering, toepassing en 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG in de 
praktijk, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt en derhalve, 
vanwege de strekking en de gevolgen van 
de richtlijn, beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 

(34) Aangezien het doel van deze richtlijn, 
namelijk de significante versterking van 
de controlemechanismen en -maatregelen 
van de lidstaten, alsook de vaststelling van 
een gemeenschappelijk algemeen kader 
van passende bepalingen voor een betere 
en meer uniforme uitvoering, toepassing en 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG in de 
praktijk, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt en derhalve, 
vanwege de strekking en de gevolgen van 
de richtlijn, beter door de Unie kan worden 
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overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken,

Or. de


