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KORT BEGRUNDELSE 

I. Indledning 

Den 8. marts 2016 fremlagde Kommissionen det længe ventede forslag til ændring af direktiv 

96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Den 

foreslåede målrettede revision sigter mod at adressere spørgsmål, som ikke i tilstrækkelig 

grad har kunnet løses ved hjælp af det oprindelige direktiv, eller som er opstået som følge af 

EU-Domstolens praksis, såsom unfair praksis og fremme af princippet om, at det samme 

arbejde på det samme sted skal aflønnes på samme måde.  Formålet er at gøre det lettere at 

udstationere arbejdstagere inden for nogle rammer, der sikrer fair konkurrence og respekt for 

arbejdstagernes rettigheder.  

Direktivet fra 1996 fastsætter EU's lovgivningsrammer for opnå en balance mellem målene 

om på den ene side at lette den grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og på den 

anden at beskytte udstationerede arbejdstagere samt sikre lige vilkår for nationale og 

udenlandske konkurrenter. 

Den målrettede revision, som Kommissionen foreslår, indebærer ændringer på tre 

hovedområder: 1) aflønning af udstationerede arbejdstagere, herunder i forbindelse med 

underentreprise, 2) regler for vikaransatte og 3) langvarig udstationering. Revisionen skal 

supplere håndhævelsesdirektivet fra 2014, der har til formål at bekæmpe svig og misbrug og 

forbedre det administrative samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for 

udstationering. 

II. Ordførerens holdning 

Ordføreren tilslutter sig den overordnede målsætning med Kommissionens forslag og hilser 

det velkomment, at Kommissionen anerkender behovet for at afhjælpe visse grundlæggende 

problemer med de nuværende lovrammer ved at revidere direktivet om udstationering af 

arbejdstagere frem for ved blot at træffe håndhævelsesforanstaltninger. 

Kommissionens forslag er et velkomment skridt i den rigtige retning. Det udgør i ordførerens 

øjne en afbalanceret og forholdsmæssig tilgang, som ikke griber unødigt ind i princippet om 

fri udveksling af tjenesteydelser i det indre marked. I den forbindelse mener ordføreren, at det 

er nødvendigt at udvide retsgrundlaget, så det ikke kun omfatter artikel 53, stk. 1, og artikel 

62, men også artikel 151 og 153. Dette vil i højere grad afspejle formålet, nemlig at 

afbalancere målsætningen om fri bevægelighed for tjenesteydelser med målsætningen om 

beskyttelse af arbejdstagere. Hun har dog ikke fremsat ændringsforslag i den retning, da det 

vil være mere hensigtsmæssigt at lade hovedudvalget tage dette punkt op. 

Ordføreren foreslår en række ændringer med henblik på at afhjælpe visse mangler i 

Kommissionens forslag. De omfatter navnlig følgende: 

1. Udstationeringens varighed 

Ordføreren støtter Kommissionens tilgang med at fastsætte et tidsmæssigt skæringspunkt, ved 

hvis overskridelse det er værtsmedlemsstaternes arbejdsmarkedslovgivning, der skal 

anvendes. Imidlertid mener ordføreren, at de foreslåede 24 måneder er for lang en periode, 
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der kan give uønskede virkninger, f.eks. en sænkelse af det samlede lønniveau i visse 

sektorer.  

For at undgå dette foreslår ordføreren, at perioden forkortes til 6 måneder, som tælles fra 

den første dag for at undgå potentielt misbrug. Dette vil afspejle den gennemsnitlige varighed 

af udstationeringer, som på nuværende tidspunkt er 4 måneder. Det vil også bringe direktivet 

på linje med nugældende praksis med hensyn til indkomstskat.  

Ordføreren mener, at der er behov for yderligere at præcisere betragtning 8 og dens juridiske 

konsekvenser i lovteksten. 

2.  Aflønning 

Ordføreren kan ikke tilslutte sig Kommissionens forslag om at indføre en EU-definition af 

"aflønning", da dette risikerer ikke at tage hensyn til den store mangfoldighed af tilgange til 

dette spørgsmål i medlemsstaterne. Allerede i henhold til de nugældende lovrammer er 

medlemsstaterne forpligtet til at fremlægge detaljerede oplysninger om, hvordan "aflønning" 

defineres og er sammensat i deres respektive nationale ret og praksis. Disse oplysninger skal 

være tilgængelige på et dertil indrettet websted. Indførelsen af en ny definition på EU-plan vil 

skabe retlig usikkerhed for såvel arbejdstagere som virksomheder og sandsynligvis medføre 

en række retssager. Endvidere giver spørgsmålet problemer i forhold til nærhedsprincippet, 

hvilket adskillige medlemsstater da også har givet udtryk for. 

Direktivet bør derfor i stedet præcisere, at det alene er værtsmedlemsstaten, der har 

kompetence til at fastlægge aflønningens bestanddele på grundlag af sin nationale ret og 

praksis.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 

og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I lyset af den lange varighed af 

visse udstationeringer er det nødvendigt at 

fastsætte en bestemmelse for 

udstationeringer på over 24 måneder, i 

henhold til hvilken værtslandet anses for at 

være det land, hvor arbejdet udføres. I 

overensstemmelse med princippet i Rom I-

forordningen anvendes værtslandets 

arbejdsret derfor på sådanne udstationerede 

(8) I lyset af den lange varighed af 

visse udstationeringer er det nødvendigt at 

fastsætte en bestemmelse for 

udstationeringer på over seks måneder, i 

henhold til hvilken værtslandet anses for at 

være det land, hvor arbejdet udføres. I 

overensstemmelse med princippet i Rom I-

forordningen anvendes værtslandets 

arbejdsret derfor på sådanne udstationerede 
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arbejdstageres ansættelseskontrakt, hvis 

parterne ikke har foretaget andet lovvalg. 

Hvis der er foretaget et andet valg, kan 

dette dog ikke medføre, at arbejdstageren 

berøves den beskyttelse, der tilkommer 

ham i medfør af bestemmelser, der ikke 

kan fraviges ved aftale i henhold til 

værtslandets lovgivning. Dette bør finde 

anvendelse fra udstationeringens start, hvis 

den forventes at overstige 24 måneder, og 

fra den første dag efter de 24 måneder, når 

den faktisk overstiger denne varighed. 

Denne regel påvirker ikke den ret, 

virksomheder, der udstationerer 

arbejdstagere til en anden medlemsstats 

område, har til at påberåbe sig den frie 

udveksling af tjenesteydelser i tilfælde, 

hvor udstationeringen overstiger 24 

måneder. Formålet er blot at skabe 

retssikkerhed ved anvendelsen af Rom I-

forordningen på en specifik situation uden 

på nogen måde at ændre forordningen. 

Arbejdstageren vil navnlig være omfattet af 

beskyttelsen og fordelene i henhold til 

Rom I-forordningen. 

arbejdstageres ansættelseskontrakt, hvis 

parterne ikke har foretaget andet lovvalg. 

Hvis der er foretaget et andet valg, kan 

dette dog ikke medføre, at arbejdstageren 

berøves den beskyttelse, der tilkommer 

ham i medfør af bestemmelser, der ikke 

kan fraviges ved aftale i henhold til 

værtslandets lovgivning. Dette bør finde 

anvendelse fra udstationeringens start, hvis 

den forventes at overstige seks måneder, og 

fra den første dag efter de seks måneder, 

når den faktisk overstiger denne varighed. 

Denne regel påvirker ikke den ret, 

virksomheder, der udstationerer 

arbejdstagere til en anden medlemsstats 

område, har til at påberåbe sig den frie 

udveksling af tjenesteydelser i tilfælde, 

hvor udstationeringen overstiger seks 

måneder. Formålet er blot at skabe 

retssikkerhed ved anvendelsen af Rom I-

forordningen på en specifik situation uden 

på nogen måde at ændre forordningen. 

Arbejdstageren vil navnlig være omfattet af 

beskyttelsen og fordelene i henhold til 

Rom I-forordningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Da arbejdet i sektoren for den 

internationale vejtransport er kendetegnet 

ved høj mobilitet, rejser gennemførelsen 

af direktivet om udstationering af 

arbejdstageres særlige juridiske 

spørgsmål og vanskeligheder (især når 

forbindelsen med den pågældende 

medlemsstat er utilstrækkelig). Det ville 

være mest hensigtsmæssigt tage disse 

udfordringer op gennem sektorspecifik 

lovgivning sammen med andre EU-

initiativer, der skal få det indre marked 

udgår 
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for vejtransport til at fungere bedre. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det henhører under 

medlemsstaternes kompetence at fastsætte 

bestemmelser om aflønning i 

overensstemmelse med deres lovgivning 

og praksis. Imidlertid skal nationale 

bestemmelser om aflønning af 

udstationerede arbejdstagere være 

begrundet i behovet for at beskytte 

udstationerede arbejdstagere, og de må 

ikke uforholdsmæssigt begrænse den 

grænseoverskridende levering af 

tjenesteydelser. 

(12) Det henhører under 

medlemsstaternes enekompetence at 

fastsætte bestemmelser om aflønning i 

overensstemmelse med deres lovgivning 

og praksis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) I artikel 1 tilføjes følgende stykke: 

 "4a. Dette direktiv er ikke til hinder for, 

at medlemsstaterne kan anvende eller 

indføre love eller administrative 

bestemmelser, som er gunstigere for 

arbejdstagerne, eller give mulighed for 

eller tilskyndelse til at anvende 

bestemmelser i kollektive overenskomster, 

som er gunstigere for arbejdstagerne." 
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Or. en 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 2a – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udstationering på over 24 måneder Udstationering på over seks måneder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 2a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med henblik på stk. 1 skal der i 

tilfælde af udskiftning af udstationerede 

arbejdstagere, der udfører den samme 

opgave på det samme sted, tages hensyn til 

den samlede varighed af de pågældende 

arbejdstageres udstationeringsperioder, for 

så vidt angår arbejdstagere, hvis 

udstationeringsperiode reelt er på mindst 

seks måneder." 

2. Med henblik på stk. 1 skal der i 

tilfælde af udskiftning af udstationerede 

arbejdstagere, der udfører den samme 

opgave på det samme sted, tages hensyn til 

den samlede varighed af de pågældende 

arbejdstageres udstationeringsperioder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved aflønning alle I dette direktiv forstås aflønning i den 
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de bestanddele af aflønning, der er 

obligatoriske ved national lov eller 

administrative bestemmelser, kollektive 

aftaler eller voldgiftskendelser, der finder 

generel anvendelse, og/eller, hvis der ikke 

findes en ordning til konstatering af, at 

kollektive aftaler eller voldgiftskendelser 

finder generel anvendelse, andre 

kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, 

jf. stk. 8, andet led, i den medlemsstat, til 

hvis område arbejdstageren er 

udstationeret. 

betydning, der er fastlagt ved national lov 

og/eller praksis i den medlemsstat, til hvis 

område arbejdstageren er udstationeret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 2 – litra d 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) Stk. 9 udgår. udgår 

Or. en 

 

 

 


