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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/ /EF

af

om ændring af Rådets direktiv 80/987/EØF om indbyrdes tilnærmelse

af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde

af arbejdsgiverens insolvens

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137,

stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 109.
2 EFT C 221 af 7.8.2001, s. 110.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af   (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af   (endnu
ikke offentliggjort i EFT).
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(1) I fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale

rettigheder, der blev vedtaget den 9. december 1989, fastsættes i punkt 7, at etableringen af

det indre marked skal føre til en forbedring af arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkår inden for

Det Europæiske Fællesskab. Denne forbedring skal desuden , der hvor det er nødvendigt,

indebære en udvikling af bestemte aspekter af arbejdsmarkedslovgivningen, såsom procedu-

rerne ved kollektiv afskedigelse og i forbindelse med konkurs.

(2) Direktiv 80/987/EØF1 har til formål at sikre arbejdstagere et minimum af beskyttelse i tilfælde
af arbejdsgiverens insolvens. Med henblik herpå pålægger direktivet medlemsstaterne en pligt
til at etablere en garantiinstitution, der sikrer arbejdstagerne betaling af løntilgodehavender.

(3) Udviklingen i medlemsstaternes konkursret og udviklingen af det indre marked gør det nød-

vendigt at tilpasse visse af dette direktivs bestemmelser.

(4) Af hensyn til retssikkerheden og gennemskueligheden kræves der desuden en række præcise-

ringer med hensyn til anvendelsesområde og bestemte definitioner i direktiv 80/987/EØF. Det

er navnlig hensigtsmæssigt i direktivets bestemmelser at præcisere de udelukkelsesmulig-

heder, medlemsstaterne har, og derfor lade direktivets bilag udgå.

(5) For at sikre en ligelig beskyttelse af de berørte arbejdstagere bør definitionen af insolvens til-

passes de nye lovgivningsmæssige tendenser i medlemsstaterne på dette område, så begrebet

også kommer til at omfatte andre former for insolvensbehandling end likvidation. I den for-

bindelse bør medlemsstaterne, med henblik på at fastslå garantiinstitutionens betalingsfor-

pligtelse, kunne beslutte, at når en insolvenssituation giver anledning til flere insolvensbe-

handlinger, skal en sådan situationen behandles, som om der var tale om én enkelt insolvens-

behandling.

                                                
1 EFT L 283 af 28.10.1980, s. 23. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
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(6) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at de arbejdstagere, der er omfattet af Rådets direktiv

97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af

UNICE, CEEP og EFS1, Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen ved-

rørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP2, og Rådets direk-

tiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikker-

heden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelses-

forhold eller et vikaransættelsesforhold3, ikke udelukkes fra dette direktivs anvendelsesom-

råde.

(7) Med henblik på at garantere arbejdstagernes retssikkerhed i forbindelse med insolvens hos

virksomheder, der virker i flere medlemsstater, og fastslå arbejdstagernes rettigheder i over-

ensstemmelse med retspraksis ved EF-Domstolen er det nødvendigt at indføje en bestem-

melse, hvori det eksplicit fastsættes, hvilken garantiinstitution der skal dække løntilgodeha-

vender i disse tilfælde, samt at målet for samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i

medlemsstaterne er, at arbejdstagerne får udbetalt deres løntilgodehavender så hurtigt som

muligt. Det er nødvendigt at sikre en korrekt anvendelse af bestemmelserne på området ved at

indføre et samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente administrationer.

(8) For lettere at indkredse de forskellige former for insolvensbehandling, navnlig i grænseover-

skridende situationer, er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne meddeler Kommissionen og

de øvrige medlemsstater de former for insolvensbehandling, der medfører garantiinstitutio-

nens indgriben.

(9) Direktiv 80/987/EØF bør derfor ændres.

                                                
1 EFT L 14 af 20.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 98/23/EF (EFT L 131 af 5.5.1998,

s. 10).
2 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
3 EFT L 206 af 29.7.1991, s. 19.
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(10) Målet for dette direktiv, nemlig tilpasning af visse bestemmelser i direktiv 80/987/EØF under

hensyn til udviklingen i virksomhedernes aktiviteter i Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig

grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fæl-

lesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet,

jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel,

går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 80/987/EØF foretages følgende ændringer:

1) Titlen affattes således:

"Rådets direktiv 80/987/EØF af 20. oktober 1980 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde

af arbejdsgiverens insolvens."

2) Afdeling I affattes således:

"AFDELING I

Anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på tilgodehavender, som arbejdstagere i medfør af en

arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold har hos arbejdsgivere, der er insolvente i henhold til

artikel 2, stk. 1.
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2. Medlemsstaterne kan undtagelsesvis udelukke visse arbejdstagerkategoriers tilgodeha-

vender fra dette direktivs anvendelsesområde, såfremt der findes andre former for garanti,

hvis det godtgøres, at disse sikrer arbejdstagerne en beskyttelse svarende til den, der følger af

dette direktiv.

3. Hvis en sådan bestemmelse allerede finder anvendelse i den nationale lovgivning kan

medlemsstaterne fortsat udelukke følgende fra dette direktivs anvendelsesområde:

a) tjenestefolk, der beskæftiges af en fysisk person

b) partsfiskere.

Artikel 2

1. Med henblik på dette direktiv anses en arbejdsgiver for at være insolvent, når der med

hjemmel i de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i en medlemsstat er indgivet

begæring om indledning af kollektiv bobehandling som følge af arbejdsgiverens insolvens,

som medfører, at arbejdsgiveren helt eller delvis mister rådigheden over sine aktiver, at der

udpeges en kurator eller en person med en lignende funktion, og at den myndighed, som har

kompetence i henhold til nævnte bestemmelser,

a) enten har truffet afgørelse om indledning af bobehandlingen

b) eller har konstateret, at arbejdsgiverens virksomhed eller bedrift er lukket endeligt, og at

de foreliggende aktiver ikke er tilstrækkelige til at berettige indledning af bobehandlin-

gen.
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2. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes nationale retsregler for så vidt angår defi-

nitionen af udtrykkene "arbejdstager", "arbejdsgiver", "løn", "erhvervet ret" og "delvis er-

hvervet ret".

Medlemsstaterne kan dog ikke udelukke følgende fra direktivets anvendelsesområde:

a) deltidsansatte som defineret i direktiv 97/81/EF

b) personer med tidsbegrænset ansættelse som defineret i direktiv 1999/70/EF

c) personer med vikaransættelsesforhold som defineret i artikel 1, nr. 2, i direktiv

91/383/EØF.

3. Medlemsstaterne kan ikke gøre arbejdstagernes rettigheder i henhold til dette direktiv

betinget af en minimumsperiode i medfør af en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold.

4. Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne udvider beskyttelsen af arbejds-

tagerne til også at gælde i andre tilfælde af insolvens, der fastslås ved andre bobehandlinger

med hjemmel i national ret end de i stk. 1 omhandlede.

Sådanne bobehandlinger må dog ikke medføre en garantipligt for garantiinstitutionerne i de

øvrige medlemsstater i de tilfælde, der er omhandlet i afdeling IIIa."
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3) Artikel 3 og 4 affattes således:

"Artikel 3

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at garantiinstitutioner sikrer ar-

bejdstagerne betaling af tilgodehavender, der hidrører fra arbejdsaftaler eller ansættelsesfor-

hold, jf. dog artikel 4.

De tilgodehavender, garantiinstitutionen dækker, er ikke-udbetalt løn, der er optjent i en peri-

ode, der ligger inden og/eller eventuelt efter en dato, som medlemsstaterne har fastsat.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne kan begrænse den i artikel 3 omhandlede betalingspligt for garantiin-

stitutionerne.

2. Såfremt medlemsstaterne gør brug af den i stk. 1 omhandlede mulighed, fastsætter de

den periode, for hvilken garantiinstitutionen dækker tilgodehavender. Dette tidsrum kan dog

ikke være kortere end en periode, der omfatter lønnen for de seneste tre måneder af det an-

sættelsesforhold, der ligger inden og/eller efter den i artikel 3 omhandlede dato. Medlemssta-

terne kan indregne denne minimumsperiode på tre måneder i en referenceperiode, der ikke

kan være kortere end seks måneder.

Medlemsstater, der fastsætter en referenceperiode på mindst atten måneder, kan begrænse den

periode, for hvilken garantiinstitutionen dækker tilgodehavender, til otte uger. I så fald lægges

de perioder, der er mest favorable for arbejdstagerne, til grund for beregningen af minimums-

perioden.
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3. Medlemsstaterne kan endvidere fastsætte et loft over garantiinstitutionens betalinger.

Dette loft skal mindst være på et niveau, der er socialt foreneligt med direktivets sociale mål-

sætning.

Såfremt medlemsstaterne gør brug af denne mulighed, skal de underrette Kommissionen om

fremgangsmåderne ved fastsættelse af loftet."

4) Følgende afdeling indsættes:

"AFDELING IIIa

Bestemmelser vedrørende situationer, der er grænseoverskridende

Artikel 8a

1. Såfremt en virksomhed, der har aktiviteter i mindst to medlemsstater, bliver insolvent

som defineret i artikel 2, stk. 1, er det garantiinstitutionen i den medlemsstat, hvor arbejdsta-

geren sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde, der skal dække betalingen af arbejdsta-

gernes tilgodehavender.

2. Omfanget af arbejdstagernes rettigheder fastslås i henhold til den lovgivning, der gælder

for den garantiinstitution, der skal dække.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der tages hensyn

til de afgørelser, der i de i stk. 1 omhandlede tilfælde træffes inden for rammerne af en insol-

vensbehandling, jf. artikel 2, stk. 1, som er begæret indledt i en anden medlemsstat, når ar-

bejdsgiverens insolvens som defineret i dette direktiv skal fastslås.
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Artikel 8b

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 8a fastsætter medlemsstaterne at der udveks-
les relevante oplysninger mellem de kompetente offentlige administrationer og/eller mellem
de i artikel 3 omhandlede garantiinstitutioner, som bl.a. gør det muligt at gøre den garantiin-
stitution, der skal dække, bekendt med tilgodehavender.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater adresserne på
deres kompetente offentlige administrationer og/eller garantiinstitutioner. Kommissionen of-
fentliggør disse oplysninger."

5) Følgende nye afsnit tilføjes i artikel 9:

"Gennemførelsen af dette direktiv kan i intet tilfælde tjene som begrundelse for en forringelse

af eksisterende forhold i medlemsstaterne og af det generelle beskyttelsesniveau for arbejds-

tagerne på det område, der er omfattet af dette direktiv."

6) Følgende nye litra indsættes i artikel 10:

"c) at afvise eller begrænse den i artikel 3 omhandlede betalingspligt eller den i artikel 7 om-

handlede garantipligt, såfremt arbejdstageren selv eller sammen med nære slægtninge var ejer

af en væsentlig del af arbejdsgiverens virksomhed eller bedrift og havde en betydelig indfly-

delse på virksomhedens eller bedriftens aktiviteter".
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7) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 10a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke nationale for-

mer for insolvensbehandling der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og enhver

ændring, der vedrører disse. Kommissionen offentliggør disse meddelelser i De Europæiske

Fællesskabers Tidende."

8) Bilaget udgår.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv inden den ...*. De underretter straks Kommissionen derom.

Medlemsstaterne anvender de i første afsnit omhandlede love og bestemmelser på alle former for

insolvens, der opstår for en arbejdsgiver efter disse love og bestemmelsers ikrafttræden.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

                                                
* Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.
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2. Medlemsstaterne sender Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det

område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i     , den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 15. januar 2001 fremsatte Kommissionen et forslag til direktiv om ændring af direktiv

80/987/EØF.

2. I overensstemmelse med traktatens artikel 251 afgav Europa-Parlamentet sin førstebehand-

lingsudtalelse den 29. november 2001.

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 31. maj 2001. Regionsudvalget med-

delte ved skrivelse af 13. februar 2002, at det ikke afgiver udtalelse.

4. Kommissionen meddelte den 30. november 2001 mundtligt De Faste Repræsentanters Komi-

té, at den agtede at ændre sit forslag, hvilket blev bekræftet af kommissær Diamantopoulou på

Rådets samling den 3. december 2001.

5. Den 3. december 2001 gav Rådet enstemmigt sin politiske tilslutning til et udkast til fælles

holdning.

6. I overensstemmelse med traktatens artikel 251 fastlagde Rådet sin fælles holdning den

18. februar 2002.

II. FORMÅL

Dette forslag tager sigte på at ændre direktivet fra 1980 om beskyttelse af arbejdstagerne i til-

fælde af arbejdsgiverens insolvens for at tage hensyn til udviklingen i de nationale lovgivnin-

ger og Domstolens seneste retspraksis.
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelle bemærkninger

Hovedformålet med ændringen af direktivet er at tilpasse det til udviklingen på ar-

bejdsmarkedet og ændringerne i medlemsstaternes konkursret i forbindelse med ikraft-

trædelsen af forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs. Ændringen tager også sigte på

at præcisere anvendelsesområdet og at indføre regler til fastlæggelse af den garantiin-

stitution, der skal dække i tværnationale tilfælde af insolvens.

2. Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet har foreslået 16 ændringer.

2.1. De af Europa-Parlamentets ændringer, som Kommissionen ikke har accepte-

ret

Kommissionen har i sit ændrede forslag ikke medtaget følgende ni af Europa-

Parlamentets ændringer: ændring nr. 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17 og 19.

2.2. De af Europa-Parlamentets ændringer, som Kommissionen har accepteret

Kommissionen har tilkendegivet, at den kan acceptere følgende tre af Europa-

Parlamentets ændringer: ændring nr. 2, 4 og 9.

Endvidere har Kommissionen enten delvis eller principielt accepteret følgende fire

ændringer: ændring nr. 6, 11, 14 og 15.
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3. Ændringer, som Rådet har foretaget i Kommissionens ændrede forslag

Rådet har medtaget de samme ændringer som Kommissionen bortset fra ændring nr. 11.

Denne ændring vedrører artikel 1, nr. 2* (artikel 3, første afsnit, i direktiv 80/987/EØF)

og tager sigte på, at der skal udbetales godtgørelse, såfremt ansættelsesforholdet ophø-

rer. Kommissionen har tilkendegivet, at den kan tiltræde denne ændring, såfremt "i givet

fald" tilføjes.

Rådet har ikke kunnet følge Kommissionen heri, da en sådan tilføjelse efter dets opfat-

telse ikke tilføjer noget yderligere beskyttende element, og sådanne godtgørelser er til-

godehavender, der hidrører fra arbejdsaftaler eller ansættelsesforhold, hvorfor de er om-

fattet af artikel 3, første afsnit.

IV. KONKLUSIONER

Rådet har godkendt alle de af Europa-Parlamentets ændringer, som Kommissionen har ac-

cepteret, bortset fra en enkelt af grunde, der er anført ovenfor.

Det finder derfor, at teksten til den fælles holdning generelt svarer til de grundlæggende mål i

Kommissionens forslag samt til dem, Europa-Parlamentet har tilstræbt i de ændringer, den har

foreslået.

________________________

                                                
* artikel 1, nr. 3, i den fælles holdning.
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/987/EØF om indbyrdes tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af
arbejdsgiverens insolvens

1- SAGSFORLØB

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2000) 832 endelig – 2001/0006 COD): 16.01.2001

Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 30.05.2001

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 29.11. 2001

Dato for fremsendelse af det ændrede forslag: 03.12. 2001.

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 18.02.2002

2- FORMÅL MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forslaget vedrører revision af Rådets direktiv 80/987/EØF med henblik på at tilpasse og
forbedre dette for at tage højde for Domstolens retspraksis og en udvikling, som har afsløret
huller og mangler i den tekst, der blev vedtaget i 1980.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Den 18.2.2002 vedtog Rådet enstemmigt en fælles holdning til det pågældende
direktivforslag. I teksten har Rådet indarbejdet de samme ændringsforslag, som
Kommissionen godkendte i sit ændrede forslag, og som blev forelagt mundtligt (nemlig
ændringsforslagene 2, 4, 6, 9, 14 og 15) med undtagelse af ændringsforslag 11.

Kommissionen vurderer, at de ændringsforslag, der er angivet i teksten, forbedrer forslagets
indhold med hensyn tilbeskyttelse og finder, at den fælles holdning til fulde lever op til
målene i forbindelse med en revision af direktivet fra 1980.

3.2. Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentet, som er accepteret af Kommissionen
og medtaget i den fælles holdning

Den fælles holdning integrerer visse af de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog
ved førstebehandlingen, og som Kommissionen selv har kunnet tilslutte sig og inkorporere i
det ændrede forslag: Det drejer sig om ændringsforslagene 2, 4, 6 (i princippet), 9, samt 14 og
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15 delvist. Visse af disse ændringsforslag er blevet inkorporeret i teksten til den fælles
holdning med enkelte redaktionelle ændringer.

3.2.1. Ved ændringsforslag 2 indføjes en begrænsning i tekstens artikel 1, stk. 3, således at
mulighederne for undtage visse kategorier fra direktivets anvendelsesområde begrænses til
undtagelser, der allerede eksisterer i medlemsstaterne. I den nye version af dette stykke
hedder det, at medlemsstaterne, såfremt det allerede er sædvane efter national lovgivning,
fortsat kan udelukke de to i litra a) og b) nævnte kategorier af lønnede arbejdstagere fra
direktivet.

3.2.2. I ændringsforslag 4 udvides definitionen på insolvensprocedurer, der giver anledning til
garantiinstitutionens indgriben, i kraft af følgende tilføjelse til artikel 2, stk. 1, efter ordet
"kurator": "eller andre offentligt bemyndigede personer".

3.2.3. Med ændringsforslag 6 tilføjes en bestemmelse til artikel 2, stk. 4, i den fælles
holdning, som medfører, at medlemsstaterne kan udvide beskyttelsen af lønnede arbejdstagere
til at omfatte andre insolvenssituationer, der fastsættes på basis af andre procedurer end de i
stk. 1 angivne, og som er foreskrevet i national lovgivning.

Kommissionen gør opmærksom på, at den af følgende årsager ikke har accepteret et generelt
krav til medlemsstaterne om at fastsætte andre procedurer, som udløser garantimekanismen:
Det nye insolvensbegreb i det reviderede direktiv er det samme som i forordning nr.
1346/2000 om konkurs. Dette begreb dækker fremover det størst mulige antal procedurer,
som forekommer i medlemsstaterne (likvidation og andre), og som anerkendes i kraft af
forordning nr. 1346/2000. Hvis der findes andre særlige procedurer i visse medlemsstater,
mener Kommissionen, at det er op til disse medlemsstater at afgøre, hvorvidt en sådan særlig
procedure gør det muligt at påvise arbejdsgiverens insolvens i henhold til direktivet, og
hvorvidt denne procedure kan føre til indgriben fra garantiinstitutionen. I forbindelse med
tværnationale tilfælde (artikel 8a) vil det i praksis være vanskeligt at indføre en obligatorisk
forpligtelse for alle medlemsstater til at anerkende disse procedurer og situationer Det er
således blevet indskærpet, at sådanne procedurer ikke medfører krav over for institutioner i
andre medlemsstater i de tilfælde, der er angivet i direktivets afsnit IIIa.

3.2.4. Ændringsforslag 9 indsættes i artikel 2, stk. 3, som angiver, at medlemsstaterne ikke må
ikke anvende tærskelbestemmelser i form af krav om, at arbejdsaftalen skal omfatte en
bestemt minimumsperiode for at berettige til krav i henhold til dette direktiv. Kommissionen
mener, at spørgsmålet om aftalens omfang allerede er omfattet af artikel 2, stk. 2, litra a),
ifølge hvilken det er forbudt at undtage deltidsansatte fra direktivets anvendelsesområde.

3.2.5. Ændringsforslag 14, som har til formål at afskaffe muligheden for at indføre et loft for
betalinger fra garantiinstitutioner, accepteres i princippet dvs., at Rådet har accepteret
indføjelse af denne begrænsningsmulighed for at undgå, at fastsættelse af loftet fører til et
socialt uacceptabelt niveau.

Kommissionen minder om, at den af flere årsager ikke kunne gå med til en fuldstændig
afskaffelse af loftet. Først og fremmest skal det erindres, at en begrænsning af
betalingspligten er lovlig ifølge artikel 4, stk. 1. Ifølge stk. 2 i denne artikel er der mulighed
for en begrænsning i tid, og i stk. 3 tillades fastsættelse af et loft. Flere medlemsstater har
valgt at indføre et loft som eneste begrænsende foranstaltning og har ikke benyttet sig af
muligheden for tidsbegrænsning. Fuldstændig afskaffelse af denne mulighed ville uden tvivl
være til ugunst for disse medlemsstater. Desuden kan fastsættelse af et loft i visse situationer
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være begrundet og kan ligeledes være nødvendigt for at sikre, at garantiinstitutionen kan
fungere hensigtsmæssigt.

Rådet har opretholdt muligheden for fastsættelse af et loft, men har erkendt, at dette loft ikke
må føre til en for markant reducering af kravene, som ville være uacceptabel set i lyset af
direktivets mål. Det har således indført en bestemmelse i artikel 4, stk. 3, ifølge hvilken dette
loft ikke må overstige en tærskel, der er forenelig med direktivets sociale sigte.

3.2.6. Ændringsforslag 15 er blevet inkorporeret i teksten til den fælles holdning uden den nye
formulering i litra b). Rådet har fulgt Kommissionens forslag om at genindføre den gamle
artikel 5 fra direktiv 80/987/EØF i 1980-versionen. Da det drejer sig om et direktiv
vedrørende beskyttelse af arbejdstagere, kan garantiinstitutionens finansieringsmetode
overlades til medlemsstaterne under forudsætning af, at finansieringsomkostningerne ikke
udelukkende bæres af arbejdstagerne.

3.3. Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, men som
ikke er medtaget i den fælles holdning

Et enkelt ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, er ikke medtaget i den fælles
holdning. Det drejer sig om ændringsforslag 11 om følgende tilføjelse til artikel 3, stk. 1:
"eller fratrædelsesgodtgørelser grundet ansættelsesforholdets ophør." Rådet mener ikke, at
denne tilføjelse indebærer nogen yderligere beskyttelse: for så vidt disse
fratrædelsesgodtgørelser udgør en del af lønnen ifølge definitionen i artikel 2, stk. 2, er
sådanne godtgørelser allerede omfattet af teksten i artikel 3, ifølge hvilken garantiinstitutioner
er forpligtet til at sikre arbejdstagerne betaling af tilgodehavender, der hidrører fra
arbejdsaftaler eller ansættelsesforhold.

3.4. Nye bestemmelser, der er indført i den fælles holdning

Rådet har indført et nyt afsnit i artikel 4, stk. 2, ifølge hvilket en midlertidig begrænsning af
løngarantien til otte uger under visse omstændigheder kan tillades. Den nye bestemmelse er
resultatet af en lang debat om vekselvirkningen mellem de tre elementer omtalt i artikel 4: den
periode, hvorunder der skal betales tilgodehavender for løn, referenceperioden og
betalingsloftet. Der blev endelig nået konsensus om dette punkt takket være den
kendsgerning, at der nu er taget højde for alle disse elementer i den nye version af artikel 4,
og at muligheden for en begrænsning til otte uger er angivet meget præcist. Først og fremmest
er muligheden for en begrænsning af garantiperioden til otte uger kædet sammen med en
betingelse om at anvende en referenceperiode på mindst atten måneder. Desuden er de
medlemsstater, som benytter sig af denne mulighed, forpligtet til at basere udregningen af de
otte uger på de for arbejdstageren mest gunstige perioder. Endelig støttes denne løsning af
indføjelsen af en garanti mod forringelse i artikel 9, stk. 2, hvori det hedder at:
gennemførelsen af direktivets bestemmelser ikke er nogen tilstrækkelig begrundelse til at
berettige en forringelse af eksisterende forhold i medlemsstaterne og af det generelle niveau
for beskyttelse af arbejdstagerne på det område, der er omfattet af direktivet.

Desuden har Rådet præciseret målet for og indholdet i det administrative samarbejde mellem
medlemsstaterne i tværnationale situationer i artikel 8b, stk. 1. Af gennemskuelighedshensyn
er der tilføjet et nyt stykke 2, som giver medlemsstaterne og Kommissionen pligt til at
informere hinanden.

Endelig er der tilføjet et nyt litra c) til artikel 10, ifølge hvilket medlemsstaterne får lov til at
afslå eller begrænse betalingen i de tilfælde, hvor arbejdstageren ejede en væsentlig del af
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virksomheden og udøvede en betydelig indflydelse på virksomhedens aktiviteter.
Kommissionen mener, at denne bestemmelse blot er en præcisering af samme artikels litra b),
og at den således ikke udgør en ny bemyndigelse af medlemsstaterne.

Af disse ovenfor beskrevne årsager kan Kommissionen acceptere de ændringer, som Rådet
har indføjet.

4- KONKLUSIONER

Kommissionen værdsætter kvaliteten af teksten, som er et resultat af den fælles holdning. Den
vurderer, at der er tale om en velafbalanceret tekst, der kan styrke beskyttelsen af
arbejdstagerne. Kommissionen accepterer således teksten fra Rådets fælles holdning i sin
helhed.

Kommissionen forventer hurtige fremskridt ved andenbehandlingen, således at direktivet
snarest muligt kan blive vedtaget.


