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KORT BEGRUNDELSE 

Indledning 

Kommissionen vedtog den 8. marts 20161 et forslag til ændring af direktiv 96/71/EF om 

udstationering af arbejdstagere2. Forslaget blev ledsaget af en konsekvensanalyse3. 

Kommissionen bemærker, at 20 år efter dets vedtagelse sikrer direktiv 96/71/EF ikke længere 

dette under de aktuelle økonomiske og sociale forhold i medlemsstaterne, og den fremlagde 

det nuværende forslag til en målrettet revision af direktivet. Forslaget har til formål at 

afhjælpe specifikke problemer, der er identificeret, ved et begrænset antal ændringsforslag.  

Ifølge Kommissionen har forslaget til formål at lette leveringen af tjenesteydelser på tværs af 

grænserne i et klima med fair konkurrence og respekt for rettighederne for udstationerede 

arbejdstagere, der er ansat i én medlemsstat og udsendes for at arbejde midlertidigt i en anden 

af deres arbejdsgiver. Forslaget tilstræber navnlig at sikre rimelige lønvilkår og lige 

konkurrencevilkår mellem udstationerende og lokale virksomheder i værtslandet.  

Begrundede udtalelser og et "gult kort" 

Inden for den frist, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2, har fjorten kamre i nationale 

parlamenter indsendt begrundede udtalelser til Kommissionen om, at forslaget ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, hvilket udløste den såkaldte "gult kort"-procedure. 

De vigtigste argumenter, der er fremført i de begrundede udtalelser var, at de nuværende 

regler er tilstrækkelige og passende, at ændringerne ikke bør gennemføres på EU-plan, at 

forslaget ikke udtrykkeligt anerkender medlemsstaternes beføjelser vedrørende løn og 

ansættelsesvilkår, og at den begrundelse, der er indeholdt i forslaget med henvisning til 

nærhedsprincippet, er for kortfattet. Efter at have gransket argumenterne besluttede 

Kommissionen at fastholde forslaget og anførte i sin meddelelse til Europa-Parlamentet, 

Rådet og de nationale parlamenter af 20. juli 2016, at forslaget er i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. 

Forenelighed med EU-retten 

Ud over de indsigelser, der er rejst af de nationale parlamenter, er der også rejst spørgsmål i 

udvalget om forslagets forenelighed med visse elementer i EU-retten. Disse vedrører 

hovedsageligt forholdet mellem dette forslag og følgende retsakter og normer: 

- Forordning (EF) nr. 593/2008 (herefter "Rom I-forordningen")4, som med hensyn til 

kontrakter indgået efter den 17. december 2009 erstattede konventionen om, hvilken lov der 

skal anvendes på kontraktlige forpligtelser ("Rom-konventionen"5), 

                                                 
1 COM(2016)0128, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=DA.  
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere 

som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1). 
3 Dokument SWD (2016)0052. 
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for 

kontraktlige forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6). 
5 Konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, åbnet for undertegnelse i Rom den 

19. juni 1980 (EFT L 266 af 9.10.1980, s. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=DA


 

PE597.398v02-00 4/23 AD\1128360DA.docx 

DA 

- Forordning nr. 1215/20121 (i det følgende benævnt "Bruxelles I"), der indeholder reglerne 

om kompetence i sager om individuelle arbejdsaftaler. 

- Direktiv 2014/67/EU om håndhævelse af direktiv 96/71/EF (herefter 

"håndhævelsesdirektivet")2, og 

- Fri udveksling af tjenesteydelser som fastsat i artikel 26 og artikel 56 TEUF. 

Hvad angår Rom I-forordningen er der rejst spørgsmål navnlig om foreneligheden af artikel 

2a i forslaget med forordningens artikel 8 og om, hvorvidt forslaget kunne betragtes som en 

ændring af forordningen, og om det i så fald er nødvendigt at ændre en forordning ved et 

direktiv. 

For så vidt angår Bruxelles I-forordningen er de væsentligste spørgsmål, der er blevet rejst, 

hvorvidt forslagets artikel 2a vil have en indvirkning på anvendelsen af kompetencereglerne i 

forordningens artikel 20-23.  

Endelig bør det overvejes, om indførelse af en periode på 24 måneder, hvorefter 

arbejdsmarkedslovgivningen i værtslandet skal finde anvendelse for en udstationeret 

arbejdstager, kan anses for en tilsidesættelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser 

i det indre marked ved at begrænse den grænseoverskridende levering af tjenesteydelser ved 

hjælp af udstationerede arbejdstagere. 

Retsudvalget er korresponderende udvalg for respekt for nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet samt fortolkningen af EU-retten og EU-retsakternes 

overensstemmelse med den primære ret. I denne egenskab har udvalget undersøgt de 

argumenter, der er fremført i de begrundede udtalelser. Den 29. november 2016 hørte 

udvalget Parlamentets Juridiske Tjeneste om spørgsmål fra medlemmerne om forslagets 

forenelighed med gældende fællesskabsret og traktaterne.  

Ordførerens holdning 

Efter en grundig undersøgelse af de rejste spørgsmål har ordføreren draget de konklusioner, 

der kort er fremlagt nedenfor, hvilket også afspejles i de foreslåede ændringer af 

Kommissionens forslag. 

Hvad angår forholdet mellem artikel 8 i Rom I-forordningen og artikel 2a i forslaget skal der 

tages hensyn til forordningens artikel 23, der har følgende ordlyd: Med undtagelse af artikel 7 

berører denne forordning ikke anvendelsen af fællesskabsretlige bestemmelser, som på 

særlige områder fastsætter lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser. Artikel 23 præciserer, 

at Rom I-forordningen har til formål at indføre de generelle regler for den internationale 

private aftaleret inden for EU. Det blev yderligere præciseret, hvad angår 

udstationeringsdirektivet, i forordningens betragtning 34. Ordførerens konklusion er, at 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence 

og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning) 

(EUT L 351 af 20.12.2012, p. 1). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 

udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 

1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") 

(EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11). 
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forslaget klart ville udgøre en lex specialis, som har forrang i forhold til Rom I. 

For så vidt angår Bruxelles I-forordningen fremgår det ikke, at forslaget ville være i konflikt 

med eller indføre væsentlige ændringer i valget af procesreglerne i forordningen. 

Forordningens artikel 21 opregner de retter, for hvilke ansatte kan anlægge sag mod deres 

arbejdsgiver. En af de valgmuligheder, der er til rådighed for arbejdstageren, er "ved retten på 

det sted, hvor eller hvorfra arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde". Det følger heraf, 

at hvis det sted, hvor arbejdstageren, der er omfattet af udstationeringsdirektivet, ændres fra 

oprindelsesmedlemsstaten til værtsmedlemsstaten efter 24 måneder, er retterne i 

værtsmedlemsstaten kompetent til at behandle tvisten, hvis medarbejderen vælger dette 

forum. 

Fri udveksling af tjenesteydelser er et af de grundlæggende principper i EU-retten, men det 

gælder dog ikke ubegrænset. Domstolen har fastslået, at en foranstaltning med en 

begrænsende virkning på den frie udveksling af tjenesteydelser, kan være begrundet, "for så 

vidt som den tilgodeser et tvingende alment hensyn, der ikke allerede tilgodeses i kraft af de 

bestemmelser, tjenesteyderen er undergivet i den medlemsstat, hvor denne er etableret, 

forudsat at lovgivningen er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det formål, den forfølger, og 

ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet"1. Domstolen har i øvrigt 

anerkendt den sociale beskyttelse af udstationerede arbejdstagere som et tvingende alment 

hensyn, som kan begrunde en restriktion af den frie udveksling af tjenesteydelser2.  

Ordførerens konklusion er derfor, at forslaget udgør en passende foranstaltning til 

gennemførelse af de formål, det forfølger, og at det ikke går videre end nødvendigt, hvorfor 

det også er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.  

                                                 
1 Jf. dom af 30. november 1995, Gebhard, sag C 55/94, EU:C:1995:411, præmis 37; af 23. november 1999, 

Arblade m.fl., C 369/96 og C 376/96, EU:C:1999:575, præmis 34 og 35; af 7. oktober 2010, dos Santos Palhota 

m.fl., C-515/08, EU:C:2010:589, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis; og af 3. december 2014, De Clercq 

m.fl., C 315/13, EU:C:2014:2408, præmis 62. 
2 Jf. bl.a. dom af 23. november 1999, Arblade m.fl., C 369/96 og C 376/96, EU:C:1999:575, præmis 36; af 15. 

marts 2001, Mazzoleni og ISA, C 165/98, EU:C:2001:162, præmis 27; af 25. oktober 2001, Finalarte m.fl., C 

49/98 og C 50/98, C 52/98 til C 54/98 og C 68/98 til C 71/98, EU:C:2001:564, præmis 33; af 7. oktober 2010, 

dos Santos Palhota m.fl., C-515/08, EU:C:2010:589, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis; og af 3. 

december 2014, De Clercq m.fl., C 315/13, EU:C:2014:2408, præmis 65. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag 

Ændringsforslag   1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Den frie bevægelighed for 

arbejdstagere, etableringsfriheden og den 

frie udveksling af tjenesteydelser er 

grundlæggende principper for Unionens 

indre marked, som er stadfæstede i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF). Gennemførelsen 

af disse principper er videreudviklet af 

Unionen med henblik på at sikre ensartede 

spilleregler for virksomheder og 

overholdelse af arbejdstagernes rettigheder. 

(1) Den frie bevægelighed for 

arbejdstagere, etableringsfriheden og den 

frie udveksling af tjenesteydelser er 

grundlæggende principper for Unionens 

indre marked, som er stadfæstede i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF). Gennemførelsen 

og håndhævelsen af disse principper er 

videreudviklet af Unionen med henblik på 

at sikre ensartede spilleregler for 

virksomheder og overholdelse af 

arbejdstagernes rettigheder samt sikre 

arbejdskraftens frie bevægelighed på det 

indre marked. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) I henhold til artikel 153, stk. 5, i 

TEUF har Unionen ikke beføjelse til at 

regulere løn. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) For at sikre behørig håndhævelse 

af dette direktiv er der behov for at styrke 

koordineringen mellem arbejdstilsyn i 

medlemsstaterne såvel som det 

europæiske samarbejde vedrørende 

bekæmpelsen af svig i forbindelse med 

udstationering og at kontrollere, at der 

regelmæssigt udbetales sociale bidrag for 

udstationerede arbejdstagere til 

forvaltningsmyndigheden i 

oprindelsesmedlemsstaten. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4)  Knap tyve år efter 

udstationeringsdirektivets vedtagelse er det 

nødvendigt at vurdere, om det stadig 

rammer den rette balance mellem behovet 

for at fremme den frie udveksling af 

tjenesteydelser og behovet for at beskytte 

udstationerede arbejdstageres rettigheder. 

(4) Knap tyve år efter 

udstationeringsdirektivets vedtagelse er det 

nødvendigt at vurdere, om det stadig 

rammer den rette balance mellem behovet 

for at fremme den frie udveksling af 

tjenesteydelser og behovet for at beskytte 

udstationerede arbejdstageres rettigheder 

korrekt. Der er derfor behov for at indføre 

nye og stærkere instrumenter for at 

fremme fair konkurrence mellem 

virksomheder i EU, lette den 

grænseoverskridende levering af 

tjenesteydelser og bekæmpe svig og 

misbrug inden for dette område i 

overensstemmelse med gennemførelsen af 

direktiv 2014/67/EU. Det er også 

nødvendigt at skabe en europæisk 

informationsportal på alle 

medlemsstaternes sprog for at forklare 

den relevante lovgivning, nationale 

forskelle og hvilke yderligere 

foranstaltninger der skal træffes af 

arbejdsformidlinger, mulige 

støttemodtagere og arbejdstagere. 
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Ændringsforslag   5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Princippet om ligebehandling og 

forbuddet mod enhver diskrimination på 

baggrund af nationalitet har været fastlagt i 

EU-retten siden de grundlæggende 

traktater. Princippet om ligeløn er blevet 

gennemført gennem afledt ret ikke kun 

mellem mænd og kvinder, men også 

mellem ansatte med tidsbegrænsede 

kontrakter og sammenlignelige fastansatte, 

mellem deltids- og fuldtidsansatte eller 

mellem vikaransatte og sammenlignelige 

ansatte i brugervirksomheden. 

(5) Princippet om ligebehandling og 

forbuddet mod enhver diskrimination på 

baggrund af nationalitet har været fastlagt i 

EU-retten siden de grundlæggende 

traktater, og EU tilskynder til, at af disse 

principper overholdes, og at deres 

gennemførelse sikres i alle 

medlemsstaterne. Princippet om ligeløn er 

blevet gennemført gennem afledt ret ikke 

kun mellem mænd og kvinder, men også 

mellem ansatte med tidsbegrænsede 

kontrakter og sammenlignelige fastansatte, 

mellem deltids- og fuldtidsansatte eller 

mellem vikaransatte og sammenlignelige 

ansatte i brugervirksomheden. Under 

anvendelsen af disse principper skal den 

relevante retspraksis fra Den Europæiske 

Unions Domstol om fortolkning af 

traktaterne tages i betragtning.  

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Efter Rom I-forordningen anses det 

land, hvor arbejdet sædvanligvis udføres, 

ikke for at have ændret sig, hvis 

arbejdstageren midlertidigt er beskæftiget i 

et andet land. 

(7) Efter Rom I-forordningen anses det 

land, hvor arbejdet sædvanligvis udføres, 

ikke for at have ændret sig, hvis 

arbejdstageren midlertidigt er beskæftiget i 

et andet land. Den hverken præciserer 

eller definerer udtrykket "midlertidigt 

beskæftiget". Det er derfor afgørende, at 

der for udstationerede arbejdstagere, der 

pr. definition udfører arbejde i en anden 

medlemsstat i en begrænset periode, 

indføjes en særlig bestemmelse i dette 

direktiv med henblik på at fastsætte en 
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periode, efter hvilken det land, hvor 

tjenesteydelsen udføres, anses for at være 

det sædvanlige ansættelsessted. Det bør 

præciseres, at denne specifikke 

bestemmelse er ikke-diskriminerende, 

gennemsigtig, forholdsmæssig og ikke 

berører eventuelle arbejds- og 

ansættelsesvilkår, der er mere favorable 

for arbejdstageren. 

Begrundelse 

Indførelsen af en nærmere fastsat periode, hvorefter det land, hvori tjenesteydelsen udføres, 

anses for at være det sædvanlige ansættelsessted, er med forbehold af den mulige varighed af 

en midlertidig levering af tjenesteydelser. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I lyset af den lange varighed af 

visse udstationeringer er det nødvendigt at 

fastsætte en bestemmelse for 

udstationeringer på over 24 måneder, i 

henhold til hvilken værtslandet anses for at 

være det land, hvor arbejdet udføres. I 

overensstemmelse med princippet i Rom I-

forordningen anvendes værtslandets 

arbejdsret derfor på sådanne udstationerede 

arbejdstageres ansættelseskontrakt, hvis 

parterne ikke har foretaget andet lovvalg. 

Hvis der er foretaget et andet valg, kan 

dette dog ikke medføre, at arbejdstageren 

berøves den beskyttelse, der tilkommer 

ham i medfør af bestemmelser, der ikke 

kan fraviges ved aftale i henhold til 

værtslandets lovgivning. Dette bør finde 

anvendelse fra udstationeringens start, hvis 

den forventes at overstige 24 måneder, og 

fra den første dag efter de 24 måneder, når 

den faktisk overstiger denne varighed. 

Denne regel påvirker ikke den ret, 

virksomheder, der udstationerer 

arbejdstagere til en anden medlemsstats 

område, har til at påberåbe sig den frie 

(8) I lyset af den lange varighed af 

visse udstationeringer er det nødvendigt at 

fastsætte en bestemmelse for 

udstationeringer på over 18 måneder, i 

henhold til hvilken værtslandet anses for at 

være det land, hvor arbejdet udføres, uden 

at det berører eventuelle arbejds- og 

ansættelsesvilkår, der er mere favorable 

for arbejdstageren. I overensstemmelse 

med princippet i Rom I-forordningen 

anvendes værtslandets arbejdsret derfor på 

sådanne udstationerede arbejdstageres 

ansættelseskontrakt, hvis parterne ikke har 

foretaget andet lovvalg. Hvis der er 

foretaget et andet valg, kan dette dog ikke 

medføre, at arbejdstageren berøves den 

beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af 

bestemmelser, der ikke kan fraviges ved 

aftale i henhold til værtslandets lovgivning. 

Dette bør finde anvendelse fra 

udstationeringens start, hvis den forventes 

at overstige 18 måneder, og fra den første 

dag efter de 18 måneder, når den faktisk 

overstiger denne varighed, medmindre 

arbejdsgiveren har opnået en undtagelse 
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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. 

fra den kompetente myndighed i 

værtsmedlemsstaten i overensstemmelse 

med de administrative procedurer og 

bestemmelser, der er fastsat i artikel 4, 6 

og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/67/EU1a og i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 883/20041b. 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 18 

måneder.  

 ______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/67/EU af 15. maj 2014 om 

håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 

udstationering af arbejdstagere som led i 

udveksling af tjenesteydelser og om 

ændring af forordning (EU) nr. 

1024/2012 om administrativt samarbejde 

via informationssystemet for det indre 

marked ("IMI-forordningen") (EUT L 

159 af 28.5.2014, s. 11). 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 

2004 om koordinering af de sociale 

sikringsordninger (EUT L 166 af 

30.4.2004, s. 1). 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9)  Det følger af fast retspraksis, at 

begrænsninger af den frie udveksling af 

tjenesteydelser kun kan accepteres, hvis de 

er begrundet i tvingende almene hensyn, og 

de skal være forholdsmæssige og 

nødvendige. 

(9) I betragtning af den tidsmæssige 

begrænsning af udstationeringen, som det 

indfører, kan det foreliggende forslag 

betragtes som en begrænsning af den frie 

udveksling af tjenesteydelser, som er 

fastsat i artikel 56 i TEUF. Det følger af 
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fast retspraksis, at begrænsninger af den 

frie udveksling af tjenesteydelser kun kan 

accepteres, hvis de er begrundet i 

tvingende almene hensyn, og de skal være 

forholdsmæssige og nødvendige. De 

tvingende almene hensyn, der er blevet 

anerkendt af Domstolen, omfatter 

beskyttelse af arbejdstagere og navnlig 

social beskyttelse af arbejdstagere i 

byggebranchen. På baggrund af dens 

formål om at beskytte arbejdstagernes 

rettigheder og dets midlertidige og 

afkræftelige karakter, er begrænsningen i 

fuld overensstemmelse med ovennævnte 

krav og ikke i strid med princippet om den 

frie udveksling af tjenesteydelser.  

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Da arbejdet i sektoren for den 

internationale vejtransport er kendetegnet 

ved høj mobilitet, rejser gennemførelsen af 

direktivet om udstationering af 

arbejdstageres særlige juridiske spørgsmål 

og vanskeligheder (især når forbindelsen 

med den pågældende medlemsstat er 

utilstrækkelig). Det ville være mest 

hensigtsmæssigt tage disse udfordringer 

op gennem sektorspecifik lovgivning 

sammen med andre EU-initiativer, der 

skal få det indre marked for vejtransport 

til at fungere bedre. 

(10) 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). Derfor er 

transporttjenester såsom transitkørsel, 

international transport og cabotagekørsel 

i tilknytning til international transport 

omfattet af et andet lovgivningsforslag 

inden for rammerne af den europæiske 

mobilitets- og transportpakke.  

Begrundelse 

Der er behov for sektorspecifikke bestemmelser med henblik på at skabe juridisk klarhed. 

Kommissionen har allerede klart fastslået, at transit ikke bør betragtes som udstationering. I 

henhold til rapporten fra højniveaugruppen for udvikling af EU's marked for godskørsel skal 

cabotagekørsel i tilknytning til international transport betragtes som en international 

operation. Følgelig bør international transport og cabotage i tilknytning til international 

transport ikke være underlagt krav om forhåndsregistrering eller være underlagt direktiv 

96/71/EF. 



 

PE597.398v02-00 12/23 AD\1128360DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) På et konkurrencepræget marked 

konkurrerer tjenesteydere ikke kun på 

arbejdskraftsomkostninger, men også på 

faktorer såsom produktivitet og effektivitet 

eller kvalitet og innovation af deres varer 

og tjenesteydelser. 

(11) På et konkurrencepræget indre 

marked konkurrerer tjenesteydere ikke kun 

på arbejdskraftsomkostninger, men også på 

faktorer såsom produktivitet og effektivitet, 

og lønninger er altid baseret på en række 

parametre, herunder erfaring, profil, 

ansvarsniveau, arbejdsmarkedsforhold, 

eller på kvalitet og innovation af deres 

varer og tjenesteydelser. 

Begrundelse 

I overensstemmelse med det svar, der blev afgivet af Günther Oettinger på Kommissionens 

vegne (E-008821/2016 af 25.1.2017). "I EU-institutionerne som i enhver anden organisation 

er vederlag baseret på en række parametre, herunder erfaring, profil, ansvarsniveau, 

arbejdsmarkedsforhold osv." 

 

Ændringsforslag   11 

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 national 

lovgivning og praksis. 

 

Ændringsforslag   12 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Aflønningens bestanddele i 

henhold til national lovgivning eller 

kollektive aftaler, der finder generel 

anvendelse, bør være klare og 

gennemsigtige for alle tjenesteydere. Det er 

derfor berettiget at pålægge 

medlemsstaterne at offentliggøre 

aflønningens bestanddele på det samlede 

websted omhandlet i 

håndhævelsesdirektivets artikel 5. 

(13) Aflønningens bestanddele bør være 

klare, ajourførte og gennemsigtige for alle 

tjenesteydere. I henhold til dette direktiv 

omfatter disse elementer navnlig, og hvor 

det er relevant, mindsteløn, alle bonusser 

og godtgørelser, der er obligatoriske efter 

national lov eller administrative 

bestemmelser og/eller kollektive aftaler og 

voldgiftskendelser, der finder generel 

anvendelse. Det er derfor berettiget at 

pålægge medlemsstaterne at offentliggøre 

aflønningens bestanddele på det samlede 

websted omhandlet i 

håndhævelsesdirektivets artikel 5. 

Begrundelse 

Aflønning er en uklar og usikker juridisk kategori i denne form, hvorfor det er 

uhensigtsmæssigt at indføre en sådan ny definition. Den kan bestå af ikke sammenlignelige 

elementer, der varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og dermed forsvinder selve formålet 

med definitionen. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Af hensyn til gennemsigtigheden 

og i overensstemmelse med direktiv 

2014/67/EU er det nødvendigt at sikre den 

fortsatte eksistens af den virksomhed, som 

udstationerer arbejdstagere, med henblik 

på at bekæmpe kunstig oprettelse af 

skuffeselskaber. En arbejdsgiver skal 

endvidere kunne dokumentere, at en 

arbejdstager har en passende anciennitet i 

den virksomhed, som udstationerer 

vedkommende.  
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Ændringsforslag   14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14b) Misbrug og juridisk usikkerhed i 

tilfælde af udstationering ved 

underentrepriser og udstationeringer, som 

involverer flere jurisdiktioner, bør 

forhindres. I tilfælde, hvor en 

udstationeringssituation falder ind under 

mere end to nationale jurisdiktioner, bør 

de gældende arbejds- og ansættelsesvilkår 

derfor være dem. der er fastsat af 

værtsmedlemsstaten, hvor ydelsen leveres, 

med forbehold for mere fordelagtige 

betingelser for beskyttelse af 

arbejdstageren i henhold til bestemmelser, 

som parterne ikke kan fravige ved aftale i 

henhold til den nationale lovgivning, der 

ellers ville have været anvendt. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/104/EF om vikararbejde 

indeholder princippet om, at de 

grundlæggende arbejds- og 

ansættelsesvilkår for vikaransatte mindst 

bør være de samme som dem, der ville 

gælde for sådanne arbejdstagere, hvis de 

var ansat af virksomheden til at udføre det 

samme arbejde. Dette princip bør også 

gælde for vikaransatte, der er udstationeret 

til en anden medlemsstat. 

(15) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/104/EF om vikararbejde 

indeholder princippet om, at de 

grundlæggende arbejds- og 

ansættelsesvilkår for vikaransatte mindst 

bør være de samme som dem, der ville 

gælde for sådanne arbejdstagere, hvis de 

var ansat af virksomheden til at udføre det 

samme arbejde. Det bør præciseres, at der 

i dag konstateres svig i tilfælde af 

"dobbelt udstationering" af vikaransatte. 

Når antallet af vikarer øges, bliver det 

mere kompliceret at gennemføre 

kontroller, og ansvaret fordeles. Dette 

princip bør derfor også gælde for 

vikaransatte, der er udstationeret til en 

anden medlemsstat. Bruger-
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/leverandørvirksomheden skal derfor 

skriftligt give vikarbureauet klare, 

gennemsigtige og utvetydige oplysninger 

om de regler, der finder anvendelse for så 

vidt angår arbejdsvilkår og aflønning. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 2a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når udstationeringens forventede eller 

faktiske varighed overstiger 24 måneder, 

skal den medlemsstat, til hvis område en 

arbejdstager er udstationeret, anses for at 

være det land, hvori arbejdstagerens 

arbejde sædvanligvis udføres.  

1. Når udstationeringens forventede 

eller faktiske varighed overstiger 18 

måneder, skal den medlemsstat, til hvis 

område en arbejdstager er udstationeret, 

anses for at være det land, hvori 

arbejdstagerens arbejde sædvanligvis 

udføres, medmindre parterne er blevet 

enige om anvendelse af en anden 

lovgivning i henhold til artikel 3 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 593/20081a. Denne aftale berører dog 

ikke anvendelsen af eventuelle arbejds- og 

ansættelsesvilkår, der er mere favorable 

for arbejdstageren.  

 ______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 

2008 om lovvalgsregler for forpligtelser 

uden for kontrakt (Rom I) (EUT L 177 af 

4.7.2008, s. 6). 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 2 a – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I stk. 2 fastsættes begrebet "den 

samme opgave på det samme sted" under 

hensyntagen til arten af den 

tjenesteydelse, der skal leveres, det 

arbejde, der skal udføres, og, hvis det er 

relevant, arbejdspladsens adresse(r) som 

defineret i artikel 9, stk. 1, litra a), nr. v) 

og vi), i direktiv 2014/67/EU.  

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 2 a – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b.  Arbejdsgiver kan, hvis 

vedkommende har rimelige grunde hertil, 

anmode om en undtagelse fra reglen om 

18 måneder, som indrømmes af den 

kompetente myndighed i 

værtsmedlemsstaten. Den kompetente 

myndighed i værtsmedlemsstaten baserer 

sin afgørelse om at indrømme en sådan 

undtagelse på objektive grunde, såsom 

den tidsperiode, i hvilken arbejdstageren 

er blevet udstationeret, efter at have 

kontrolleret fuld overholdelse af direktiv 

2014/67/EU og forordning (EF) 

nr. 883/2004. Enhver afgørelse skal være 

begrundet, forholdsmæssig, ikke-

diskriminerende og baseret på 

omstændighederne. Inden den 

kompetente myndighed i 

værtsmedlemsstaten træffer afgørelse om 

en sådan anmodning om undtagelse, skal 

den høre de kompetente myndigheder i 

arbejdsgiverens etableringsmedlemsstat i 

overensstemmelse med artikel 6 og 7 i 

direktiv 2014/67/EU. Hvert halve år fra 

begyndelsen af undtagelsesperioden 

fremlægger tjenesteyderen bevis over for 

de kompetente myndigheder i 
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værtsmedlemsstaten for, at undtagelsen 

stadig er begrundet. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1, 

stk. 1, omhandlede virksomheder, uanset 

hvilken lovgivning der finder anvendelse 

på ansættelsesforholdet, på nedennævnte 

områder sikrer de arbejdstagere, der er 

udstationeret på deres område, de arbejds- 

og ansættelsesvilkår, som i den 

medlemsstat, på hvis område arbejdet 

udføres, er fastsat:  

Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1, 

stk. 1, omhandlede virksomheder, uanset 

hvilken lovgivning der finder anvendelse 

på ansættelsesforholdet, på nedennævnte 

områder sikrer de arbejdstagere, der er 

udstationeret på deres område, de arbejds- 

og ansættelsesvilkår, som er fastsat i den 

medlemsstat, på hvis område arbejdet 

udføres: 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – led 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c)  aflønning, herunder 

overtidsbetaling; dette gælder ikke for 

erhvervstilknyttede 

tillægspensionsordninger  

(c) aflønning som omhandlet i dette 

direktiv, herunder overtidsbetaling; dette 

gælder ikke for erhvervstilknyttede 

tillægspensionsordninger 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved aflønning alle Aflønning fastsættes i overensstemmelse 
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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.  

med national lovgivning og/eller praksis i 

den medlemsstat, på hvis område 

arbejdstageren er udstationeret, og 

omfatter alle de bestanddele, der er 

obligatoriske ved national lov eller 

administrative bestemmelser, kollektive 

aftaler eller voldgiftskendelser, der finder 

generel anvendelse. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal på det samlede 

officielle nationale websted omhandlet i 

artikel 5 i direktiv 2014/67/EU 

offentliggøre aflønningens bestanddele i 

overensstemmelse med litra c)."  

Medlemsstaterne skal på det samlede 

officielle nationale websted omhandlet i 

artikel 5 i direktiv 2014/67/EU 

offentliggøre aflønningens bestanddele i 

overensstemmelse med litra c)." De 

tilvejebragte oplysninger er ajourførte, 

klare og gennemsigtige.  

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1a.  Hvis virksomheder, der er etableret 

på en medlemsstats område, er forpligtet 

ved lov, administrativ bestemmelse eller 

kollektiv aftale til i forbindelse med deres 

kontraktmæssige forpligtelser kun at 

indgå underentreprisekontrakter med 

virksomheder, der sikrer visse arbejds- og 

ansættelsesvilkår vedrørende aflønning, 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at de 

bestemmelser, der er fastsat i dette 

direktiv, finder anvendelse på alle 

virksomheder, der udstationerer 

arbejdstagere, også uanset om de 

optræder som hovedkontrahent eller som 

underkontrahent.  
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kan medlemsstaten bestemme på en 

ikkediskriminerende og forholdsmæssig 

måde, at sådanne virksomheder skal være 

underlagt den samme forpligtelse i 

forbindelse med 

underentreprisekontrakter med 

virksomheder som omhandlet i artikel 1, 

stk. 1, der udstationerer arbejdstagere til 

dens område. 

 Det er vigtigt, at underkontrahenterne 

stiller oplysninger om udstationeringens 

reelle art til rådighed for 

hovedkontrahenten. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1b. Medlemsstaterne foreskriver, at de i 

artikel 1, stk. 3, litra c), omhandlede 

virksomheder skal sikre udstationerede 

arbejdstagere de samme vilkår, der i 

henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. 

november 2008 om vikararbejde finder 

anvendelse på vikaransatte, der stilles til 

rådighed af vikarbureauer, der er etableret i 

den medlemsstat, hvor arbejdet udføres. 

1b. Medlemsstaterne foreskriver, at de i 

artikel 1, stk. 3, litra c), omhandlede 

virksomheder skal sikre udstationerede 

arbejdstagere de samme vilkår, der i 

henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. 

november 2008 om vikararbejde finder 

anvendelse på vikaransatte, der stilles til 

rådighed af vikarbureauer, der er etableret i 

den medlemsstat, hvor arbejdet udføres." 

På denne måde sikrer medlemsstaterne 

ligebehandling af disse vikaransatte og 

nationale vikaransatte. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt) 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 c (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca)  Følgende stykke tilføjes: 

 "1c.  Hvor en arbejdstager stilles til 

rådighed af et vikarbureau eller 

arbejdsformidlingskontor i en 

medlemsstat, hvor vedkommende er 

statsborger, skal dette ikke betragtes som 

en udstationering i henhold til direktivet, 

medmindre objektive grunde, såsom 

arbejdstagerens sædvanlige opholdssted, 

berettiger til en sådan kvalifikation." 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c b (nyt) 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 1 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (cb)  Følgende stykke tilføjes: 

 "1d. Da vikarbureauer eller 

arbejdsformidlingskontorer kun må 

ansætte arbejdstagere med midlertidige 

arbejdskontrakter, sikrer 

medlemsstaterne, at disse virksomheder 

kun udstationerer arbejdstagere med 

midlertidige arbejdskontrakter."  

 

Ændringsforslag   27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) Stk. 9 udgår. udgår 

 

Ændringsforslag   28 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d a (nyt) 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 3 – stk. 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) Følgende stykke indsættes: 

 "9a. Hvis en udstationeringssituation 

falder ind under mere end to nationale 

jurisdiktioner, finder de arbejds- og 

ansættelsesvilkår, som gælder i den 

medlemsstat, til hvis område en 

arbejdstager er udstationeret, og hvor 

ydelsen leveres, anvendelse, så længe de 

er gunstigere for arbejdstageren end dem, 

der gælder i henhold til den lovgivning, 

som den individuelle arbejdskontrakt blev 

indgået under." 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Direktiv 96/71/EF 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a)  Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 5a 

 Medlemsstaterne sikrer, at de 

virksomheder, som udstationerer 

arbejdstagere til en anden medlemsstat, 

kan bevise, at en tilstrækkelig stor andel 

af deres omsætning finder sted i den 

medlemsstat, hvor de er lovligt etableret."  
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