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Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. maj 2018 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2016)0128),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C8-0114/2016),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den 
bulgarske Nationalforsamling, det tjekkiske Deputeretkammer og det tjekkiske Senat, 
Folketinget, det estiske parlament, det kroatiske parlament, det lettiske parlament, det 
litauiske parlament, den ungarske Nationalforsamling, den polske Sejm og det polske 
Senat, det rumænske Deputeretkammer og det rumænske Senat og det slovakiske 
Nationalråd, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse af 14. december 20161 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse af 7. december 20162 fra Regionsudvalget,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
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til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 11. 
april 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget 
(A8-0319/2017),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 
efterretning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2016)0070

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. maj 2018 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/... om 
ændring af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/957.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Artikel 3, stk. 7, andet afsnit, i direktiv 96/71/EF, som ændret ved det direktiv, der er blevet 
vedtaget i dag, fastsætter, at ydelser, der specifikt vedrører udstationeringen, betragtes som en 
del af aflønningen, hvis de ikke udbetales som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i 
forbindelse med udstationeringen, såsom udgifter til rejse, kost og logi. Det fastsættes også, at 
en arbejdsgiver, uden at dette berører stk. 1, første afsnit, litra h), godtgør den udstationerede 
arbejdstager sådanne udgifter i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis, 
der finder anvendelse på ansættelsesforholdet. 

Som Kommissionen forstår det, er national lovgivning og/eller praksis, der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, i princippet den nationale lovgivning og/eller praksis i hjemlandet, 
medmindre andet fastsættes i overensstemmelse med EU-reglerne om international privatret. I 
lyset af Domstolens dom i sag C-396/13 (præmis 59) omfatter godtgørelse også den situation, 
hvor arbejdsgiveren afholder udgifterne til arbejdstagerne, uden at sidstnævnte først betaler 
dem og derefter anmoder om at få dem godtgjort.

Kommissionen bemærker, at det i det direktiv, som er blevet vedtaget i dag, fastsættes, at 
eftersom international vejtransport er kendetegnet ved høj mobilitet, vil de reviderede regler 
om udstationering først finde anvendelse på denne sektor fra datoen for anvendelsen af den 
lovgivningsmæssige retsakt om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår 
håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF 
og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren.

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigst muligt at vedtage retsakten 
for at tilpasse reglerne til de udstationerede arbejdstageres specifikke behov i sektoren og 
samtidig sørge for, at det indre marked for vejtransport fungerer hensigtsmæssigt.

Indtil datoen for anvendelsen af den sektorspecifikke retsakt forbliver direktiv 96/71/EF og 
direktiv 2014/67/EU i kraft inden for vejtransport. Disse lovgivningsmæssige retsakter finder 
ikke anvendelse på vejtransport, der ikke udgør udstationering. 

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge, at de gældende regler, navnlig i 
vejtransportsektoren, håndhæves korrekt, og i givet fald træffe foranstaltninger."


