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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 
om vikararbejde

1. Sammendrag

Andrageren henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. 
november 2008 om vikararbejde og hævder, at der ved dets gennemførelse i Det Forenede 
Kongerige benyttes forskellige kneb med henblik på at hindre, at arbejdsgiveren bliver 
forpligtet til at gøre den midlertidige kontrakt, denne har med arbejdstageren, permanent. 
Ifølge andrageren ser en arbejdstager, der ikke vil miste sit arbejde, sig nødsaget til at indgå 
aftale med beskæftigelseskontorerne om en kontrakt på 12 uger. I nogle tilfælde kan en 
arbejdstager med en kontrakt på 12 uger arbejde 12 uger til i samme virksomhed, men i en 
anden afdeling. Endelig kan arbejdstageren selv sige op ved udløbet af sin 12 ugers kontrakt 
og vende tilbage til samme virksomhed seks uger senere med en ny kontrakt på 12 uger. Dette 
er de tre mest almindelige situationer, en arbejdstager, der har brug for at arbejde, udsættes 
for, og som andrageren mener, det er påtrængende at gøre en ende på ved at ændre 
ovennævnte direktiv, således at sådanne kneb umuliggøres, idet de er til skade for 
arbejdstageren og forhindrer denne i at opnå fulde rettigheder på linje med dem, som 
arbejdstagere med tidsubestemte kontrakter har.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013
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Andrageren, en polsk statsborger, klager over den måde, hvorpå direktiv 2008/104/EF om 
vikararbejde er blevet gennemført i Det Forenede Kongerige.

Efter andragerens mening har gennemførelsen af direktivet om vikararbejde i Det Forenede 
Kongerige resulteret i en situation, hvor vikarbureauer omgår de gældende love med henblik 
på at undgå at give de vikaransatte samme behandling som fastansatte i den 
brugervirksomhed, hvori de arbejder. 

Andrageren hævder, at de tre hyppigste tilfælde i Det Forenede Kongerige er følgende: 

 den vikaransatte udsendes til en virksomhed i kun 12 uger,

 den vikaransatte udsendes til en virksomhed i 12 uger og flyttes så til en anden 
afdeling i 12 uger til, hvorefter at dennes kontrakt ophører, 

 den vikaransatte udsendes til en virksomhed i 12 uger, siger så op, og efter at have 
været arbejdsløs i 6 uger vender denne tilbage i samme afdeling i 12 uger, hvorefter 
han siger op igen, osv.  

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gennemgå direktivet om vikararbejde og den 
gældende lovgivning i Det Forenede Kongerige og foreslår tre muligheder hertil: 

  at fjerne de 12 ugers kvalificeringsperiode for lige behandling, som eksisterer i Det 
Forenede Kongerige, således at vikaransatte får samme behandling som fastansatte fra 
første arbejdsdag

  at ændre Det Forenede Kongeriges lovgivning ved ikke at behandle de spørgsmål, der 
medfører højere omkostninger (ligeløn, årlig ferie...) og ifølge andrageren fører til, at 
arbejdsgiveren omgår de gældende love 

 at fjerne alle Det Forenede Kongeriges love.

Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen ønsker at fremhæve, at andrageren ikke påstår, at britisk lovgivning eller 
retspraksis vil kunne krænke EU-lovgivningen. Andrageren mener faktisk, at reglerne, der 
regulerer vikararbejde i Det Forenede Kongerige, omgås. Han anmoder Europa-Parlamentet 
om at gennemgå direktivet om vikararbejde og den anvendte gennemførelseslovgivning i Det 
Forenede Kongerige. 

Med hensyn til direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, som blev vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet på forslag af Kommissionen, bør det påpeges, at det for tiden 
gennemgås af Kommissionen, som vil offentliggøre en rapport om dets anvendelse inden 
udgangen af 2013. I overensstemmelse med artikel 12 i direktivet finder denne gennemgang 
sted med henblik på at foreslå, de nødvendige ændringer, hvor dette er passende.   

Med hensyn til lovgivningen til gennemførelse af direktiv 2008/104/EF i Det Forenede 
Kongerige, som andrageren henviser til som "lovgivningen", er direktivet blevet gennemført i 
Storbritannien med reglerne for vikaransatte fra 2010. Lignende lovgivning er blevet vedtaget 
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for Nordirland i 2011. 

Det er ikke op til Kommissionen at kommentere foreslåede ændringer af den lovgivning, der 
gennemfører direktivet i Det Forenede Kongerige. Ikke desto mindre, eftersom andrageren 
gentagne gange har henvist til både direktivet om vikararbejde og reglerne for vikaransatte og 
sætter spørgsmålstegn ved den måde, hvorpå direktivet er blevet gennemført i Det Forenede 
Kongerige, ønsker Kommissionen at understrege, at den situation, der er beskrevet i 
andragendet, ikke synes at være et brud på direktivets bestemmelser.  

Faktisk fastsættes der i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/104/EF om vikararbejde princippet om 
ligebehandling, i henhold til hvilket de basale arbejds- og ansættelsesvilkår for vikaransatte 
(herunder løn såvel som arbejdstid, overtid, pauser, hviletid, natarbejde, ferie og helligdage) i 
løbet af deres ansættelsesperiode i en brugervirksomhed mindst skal svare til dem, der ville 
være gældende, hvis de havde været ansat direkte af denne virksomhed til udførelse af samme 
arbejdsopgave. Den samme artikel giver dog mulighed for under strenge betingelser at træffe 
undtagelsesforanstaltninger fra princippet om ligebehandling. Især medlemsstater, der 
opfylder betingelserne i artikel 5, stk. 4, navnlig dem, hvori der ikke er noget 
lovgivningssystem til at erklære kollektive overenskomster almengyldige, kan fravige 
ligebehandling med hensyn til de basale arbejds- og ansættelsesvilkår, herunder ved at søge 
om en kvalificeringsperiode for ligebehandling. 

Det Forenede Kongerige opfylder de ovennævnte betingelser og anvender faktisk undtagelser 
fra artikel 5, stk. 4 i direktivet. I henhold til reglerne for vikaransatte fra 2010 er disse 
berettiget til fuld ligebehandling som fastansatte i virksomheden, når de har gennemført en 
kvalificeringsperiode på 12 uger, hvori de har udført samme arbejdsopgave hos samme 
arbejdsgiver. 

I reglerne fremføres det navnlig i henhold til regel 5, stk. 1, at en vikaransat i henhold til regel 
nr. 7 skal være berettiget til de samme basale arbejdsvilkår, som A ville være berettiget til for 
at gøre det samme job, som hvis A havde været ansat af arbejdsgiveren (...)", medens der i 
bestemmelse 7 fastsættes:

"(1) Regel 5 finder ikke anvendelse, med mindre at den vikaransatte har fuldført sin 
kvalificeringsperiode. 
(2) Til fuldførelse af kvalificeringsperioden skal en vikaransat arbejde med den samme 
arbejdsopgave for den samme arbejdsgiver i 12 på hinanden følgende kalenderuger under en 
eller flere ansættelser".  

Reglerne indeholder deltaljerede bestemmelser om den måde, hvorpå kvalificeringsperioden 
skal beregnes, herunder mulige pauser i denne periode og tilfælde, hvor den starter på ny. 

Desuden skal medlemsstaterne ifølge artikel 5, stk. 5 i direktivet om vikararbejde træffe 
passende foranstaltninger med henblik på at forebygge misbrug ved anvendelsen af denne 
artikel og navnlig forebygge successive ansættelser, der har til formål at omgå direktivets 
bestemmelser. Den gennemførelseslovgivning, der anvendes i Det Forenede Kongerige, 
indeholder sådanne bestemmelser, som det kræves i direktivet. Det bør fremhæves, at reglerne 
for vikaransatte fra 2010 er blevet suppleret med et forklarende dokument ("Guidance" 
(Vejledning)) offentliggjort af UK Department for Business Innovation and Skills (Det 



PE519.617v01-00 4/4 CM\1004012DA.doc

DA

Forenede Kongeriges departement for forretningsinnovation og færdigheder) i maj 2011. I 
dette dokument erklæres følgende under overskriften "bestemmelser om 12 ugers ansættelse 
og forholdsregler". 

"En arbejdsgiver kan selvfølgelig bestemme ikke at ansætte vikaransatte ud over de 12 ugers 
kvalificeringsperiode. Der er intet i bestemmelserne, der forhindrer, at en vikaransat bliver 
fyret efter f.eks. 11 uger, eller at 12 ugers ansættelse er normal praksis hos enhver 
arbejdsgiver. Dog bør arbejdsgivere og vikarbureauer være opmærksomme på 
forholdsreglerne, som afhjælper enhver situation, hvor et mønster af ansættelser opstår, som 
har til hensigt forsætlig at fratage vikaransatte deres rettigheder. 

For eksempel kan en vikaransat gennemføre 2 eller flere ansættelser hos den samme 
arbejdsgiver, hvor de allerede har arbejdet i 12 uger med en 6 ugers pause og så yderligere 12 
uger med en anden 6 ugers pause. Hvis den vikaransatte så ansættes til en tredje ansættelse, 
kan dette betragtes som et forsøg på at undgå fuldførelsen af kvalificeringsperioden, men det 
skal være klart, at forsøget var forsætligt. Dette er et anliggende for en specialiseret domstol i 
tilfælde af en klage." 

I lyset af ovenstående fremgår det, at de praksisser, som andrageren henviser til, på den ene 
side rent faktisk tager sigte på at fratage vikaransatte i Det Forenede Kongerige deres ret til 
ligebehandling, og at "særlige forholdsregler" på den anden side er blevet gennemført i Det 
Forenede Kongerige i overensstemmelse med direktivet om vikararbejde. 

Konklusioner

Da andrageren ikke påstår, at lovgivningen vedrørende vikararbejde i Det Forenede 
Kongerige eller praksis for offentlige myndigheder i denne henseende ville være en krænkelse 
af EU-lovgivningen, har Kommissionen ingen beføjelse til at gribe ind i dette tilfælde. 

I overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 2008/104/EF om vikararbejde er Kommissionen 
efter høring af medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan for tiden i gang med 
en gennemgang af direktivets anvendelse med henblik på at foreslå de nødvendige ændringer, 
hvor dette er passende. Kommissionens rapport om denne gennemgang vil blive offentliggjort 
inden udgangen af december 2013. 


