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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0080/2006 af José Camacho, portugisisk statsborger, for 
Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland om påståede 
krænkelser af arbejderes rettigheder i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de hollandske myndigheder er skyldige i krænkelse af EU-borgeres 
grundlæggende rettigheder og friheder, idet de pålægger udenlandske arbejdstagere et 
uforholdsmæssigt højt gebyr for det dokument, der bekræfter deres opholdstilladelse. 
Andrageren understreger, at de opholdsdokumenter, der er udstedt til borgere i en 
medlemsstat, i henhold til Rådets direktiv 73/148/EØF om ophævelse af rejse- og 
opholdsbegrænsninger inden for Fællesskabet for statsborgere i medlemsstaterne med hensyn 
til etablering og udveksling af tjenesteydelser skal udleveres og forlænges vederlagsfrit eller 
mod betaling af et beløb, der ikke er højere end de gebyrer og afgifter, der opkræves, når der 
udstedes nationale identitetskort. Disse bestemmelser gælder også for de dokumenter og 
certifikater, der kræves ved udstedelse eller forlængelse af sådanne opholdsdokumenter.
Andrageren henviser også til den udnyttelse, som portugisiske sæsonarbejdere udsættes for i 
Nederlandene, efter at de er blevet rekrutteret af fiktive firmaer, der udbyder arbejdskraft. 
Derfor anmoder han Parlamentet om at gribe ind for at sikre, at EU's principper vedrørende 
arbejdskraftens frie bevægelighed og arbejdstageres rettigheder respekteres i Nederlandene.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. maj 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens foreløbige svar, modtaget den 7. maj 2007

Andrageren er i forvejen aktiv for Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda (FCPH), 
der er en paraplyorganisation for det portugisiske samfund i Nederlandene, og kræver 
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indgriben i forbindelse med to forskellige spørgsmål. Det første spørgsmål angår de høje 
omkostninger for opholdsdokumenter. Det andet spørgsmål angår påstandene om udnyttelse 
af portugisiske vikarer i Nederlandene. I sidstnævnte tilfælde er der tale sæsonarbejdere, der 
rekrutteres i Portugal af fiktive vikarbureauer eller skruppelløse mellemmænd. Disse 
portugisiske arbejdere skal være blevet frataget deres frihed og privatliv, være blevet udsat for 
trusler og aggressioner og ikke have fået den fulde betaling, som de har ret til. 

- Kommentarer vedrørende de høje omkostninger for at få opholdsdokumenter

Kommissionen er bekendt med de problemer, der nævnes i andragendet. Det drejer sig om 
gebyrer og betydelige beløb, der kræves af EU-borgere og medlemmer af deres familier ved 
udstedelse af opholdstilladelse i Nederlandene. 

Kommissionen mener, at disse udgifter - uanset deres karakter og deres navn (lovgivning, 
administrationsafgifter, sagsbehandlingsafgifter, ekspeditionsafgifter osv.) - ikke må overstige 
de udgifter og omkostninger, der opkræves, når myndighederne i Nederlandene udsteder et 
identitetskort til en nederlandsk statsborger. 

Kommissionen havde allerede anmodet Nederlandene om en forklaring vedrørende udgifterne 
og omkostningerne ved opholdstilladelser udstedt til EU-borgere og medlemmer af deres 
familier. I lyset af det svar, de nederlandske myndigheder gav, og som af vore tjenestegrene 
blev vurderet som utilfredsstillende, besluttede Kommissionen derefter at indlede 
overtrædelsesproceduren, jf. EF-traktatens artikel 226. 

- Vurdering af aspekter vedrørende arbejdsforhold, herunder vikarer

Når en arbejder flytter fra en medlemsstat for at arbejde i en anden medlemsstat, findes der 
generelt to muligheder. Den ene mulighed er, at arbejdstageren benytter sin frie bevægelighed 
inden for EU, indleder et ansættelsesforhold i en medlemsstat og bliver - permanent eller 
midlertidigt - en del af denne medlemsstats arbejdsmarked. I dette tilfælde er den lov, der 
gælder for en enkelt arbejdskontrakt, bestemt af Romkonventionen1.

Ifølge denne konvention er den lov, der gælder for en enkelt arbejdskontrakt - ved fravær af 
valg af lov af parterne og medmindre det af omstændighederne som helhed fremgår, at 
kontrakten er tættere forbundet med et andet land - loven i det land, hvor arbejdstageren 
sædvanligvis udfører sit arbejde ved opfyldelse af kontrakten, eller - hvis arbejdstageren ikke 
sædvanligvis udfører sit arbejde i noget enkelt land - loven i det land, hvor det firma, han blev 
ansat af, er beliggende.

I alle tilfælde skal valget af lov, der er taget af parterne i forbindelse med en arbejdskontrakt, 
ikke medføre, at den ansatte fratages den beskyttelse, der ydes ham af de ufravigelige regler i 
den lov, der ville være gældende i henhold til konventionen ved fravær af valg. 

                                               
1 Artikel 6 i Romkonventionen fra 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser 
(konsolideret udgave) - EFT C 27 af 26.1.1998, s. 34–46. Det bør understreges, at Romkonventionen er et 
internationalt instrument undertegnet af parterne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab. Der er ikke tale om et EU-retsinstrument i egentlig forstand. Konventionen er således først 
gældende, når den er blevet ratificeret. Den er således gældende i alle de "gamle" medlemsstater og er gradvis 
ved at træde i kraft i de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004.
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Generelt er den lov, der gælder i de aktuelle sager, den nederlandske lov, der omfatter al 
arbejdslovgivning og gældende kollektive aftaler. Oplysninger om de forskellige dele af 
lovgivningen kan rekvireres hos myndighederne og/eller arbejdsmarkedets parter. De fleste 
medlemsstater har tilgængelige oplysninger om arbejdslovgivningen, f.eks. på et flersproget 
websted. Dette er dog et spørgsmål, der henhører under det nationale kompetenceområde, og 
der er ingen fællesskabslovgivning, der forpligter en medlemsstat til at stille disse oplysninger 
til rådighed. 

Der skal mindes om, at en EU-borger, der arbejder i en anden medlemsstat, i henhold til EF-
traktatens artikel 39 skal behandles på nøjagtig samme måde som sine kolleger, der er 
statsborgere i denne stat med hensyn til bl.a. arbejdsforhold (f.eks. løn, afskedigelse og 
genindtrædelse, uddannelse).

Den anden mulighed for en arbejdstager, der flytter fra en medlemsstat for at arbejde i en 
anden medlemsstat, er at blive udstationeret som led i levering af en tjenesteydelse. I dette 
tilfælde er arbejdstageren i udstationeringsperioden ansat af en arbejdsgiver, der er etableret i 
værtsstaten, og udstationeres midlertidigt i en anden medlemsstats område med det formål at 
levere en tjenesteydelse der. I dette tilfælde kan direktiv 96/71/EF1 finde anvendelse.

Direktiv 96/71/EF fastsætter, at arbejds- og ansættelsesvilkår, som omhandlet i dette direktiv, 
fastsat ved lov og/eller kollektive aftaler, der finder generel anvendelse i det land, hvor 
arbejdet udføres, skal garanteres den arbejdstager, der midlertidigt er udstationeret i dette 
land, uanset den lov, der gælder for ansættelsesforholdet. I direktivet skitseres følgende 
arbejds- og ansættelsesvilkår: Den maksimale arbejdstid og mindste hviletid, mindste antal 
betalte feriedage, mindsteløn, betingelser for at stille arbejdstagere til rådighed, sundhed, 
sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen, beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds-
og ansættelsesvilkår for gravide kvinder eller kvinder, der i den seneste tid har født, og for 
børn og unge samt ligebehandling af mænd og kvinder og andre bestemmelser vedrørende 
ikke-forskelsbehandling.

Derudover pålægges medlemsstaterne med direktiv 96/71/EF pligt til at træffe passende 
foranstaltninger for at gøre oplysningerne om arbejds- og ansættelsesvilkår generelt 
tilgængelige for arbejdstagere og tjenesteydere. Sådanne foranstaltninger, der omfatter 
udgivelse af brochurer og foldere på flere sprog og internetsider, er beskrevet i 
Kommissionens udtalelse, der blev vedtaget den 4. april 20062.

Kommissionen har truffet en række andre foranstaltninger for at forbedre situationen med 
hensyn til udveksling af oplysninger, og i Kommissionens meddelelse af 4. april 20063

anmodes medlemsstaterne om at øge bestræbelserne på bl.a. at forbedre adgangen til 
oplysninger.

Uanset om en arbejdstager er udstationeret eller (midlertidigt) er en del af en medlemsstats 
arbejdsmarked, er de nationale myndigheder i det land, hvor arbejdstagerne udfører deres 
aktiviteter, i begge tilfælde ansvarlige for overvågning og håndhævelse af deres 

                                               
1 Europa-Parlamentet 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.
2 SEK(2006)0439.
3 KOM(2006)0159.
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arbejdslovgivning.

Problemet med de portugisiske sæsonarbejdere i Nederlandene blev rejst på mødet den 22. 
februar 2006 i Det Tekniske Udvalg om Arbejdstageres Frie Bevægelighed. Myndighederne i 
de to berørte medlemsstater angav, at de var opmærksomme på dette spørgsmål, og at de 
samarbejder med henblik på at løse dette spørgsmål. I mellemtiden er der blevet foretaget 
undersøgelser i Nederlandene, og der er foregået diskussioner på både det politiske og det 
lovgivningsmæssige plan mellem de nederlandske og portugisiske myndigheder, og der er 
udvekslet informationer.

Hvad angår andragerens henstilling om, at alle kontrakter bør overholde visse krav - herunder 
de/t sprog, som kontrakterne er udfærdiget på - gælder der ikke sådanne krav i henhold til 
fællesskabslovgivningen. Det bør dog tilføjes, at direktiv 91/533/EØF1 fastsætter, at enhver 
arbejdstager skal gives et dokument, der indeholder oplysninger om væsentlige aspekter ved 
kontrakten eller ansættelsesforholdet, herunder i det mindste f.eks. parternes identitet, 
arbejdets karakter, det grundlæggende beløb og andre delelementer ved lønnen, længden af en 
normal arbejdsdag eller arbejdsuge. I tilfælde af udstationerede medarbejdere skal 
oplysningerne også indeholde f.eks. den udsendte medarbejders kontante fordele og 
frynsegoder og, hvis det er relevant, de betingelser, der gælder ved medarbejderens 
hjemsendelse. Det er de nationale myndigheders opgave at overvåge og håndhæve de 
nationale bestemmelser, hvormed direktivet gennemføres.

På baggrund af de indhentede oplysninger er det ikke muligt at fastslå, om direktiv 96/71/EF 
gælder for de portugisiske arbejdstageres situation eller ej. Derfor anmodes der om yderligere 
oplysninger, navnlig med hensyn til hvem de berørte portugisiske arbejdstageres faktiske 
arbejdsgivere er, i hvilket land disse er etableret og arten af forholdet mellem disse faktiske 
arbejdsgivere og de personer eller virksomheder, der rekrutterer de portugisiske arbejdstagere.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om denne sags videre 
udvikling.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 5. maj 2008

- Kommentarer vedrørende de høje omkostninger for at få opholdsdokumenter
Kommissionen er bekendt med de problemer, der nævnes i andragendet. Det drejer sig om 
gebyrer og betydelige beløb, der opkræves af EU-borgere og medlemmer af deres familier 
ved udstedelse af opholdstilladelse i Nederlandene.
Kommissionen mener, at disse udgifter - uanset deres karakter og deres navn ("leges", 
administrationsafgifter, sagsbehandlingsafgifter, ekspeditionsafgifter osv.) - ikke bør 
overstige de udgifter og omkostninger, der opkræves, når myndighederne i Nederlandene 
udsteder et nationalt identitetskort til en nederlandsk statsborger.  

Kommissionen havde fremlagt sagen for de nederlandske myndigheder med anmodning om 
en forklaring med hensyn til udgifterne og omkostningerne ved opholdstilladelser udstedt til 
EU-borgere og medlemmer af deres familier. I lyset af de nederlandske myndigheders svar, 

                                               
1 Rådets direktiv af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for 
arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32.
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der blev vurderet som utilfredsstillende af vore tjenestegrene, besluttede Kommissionen 
derefter at indlede en undladelsesprocedure, jf. EF-traktatens artikel 226.  

- Vurdering angående aspekter i forbindelse med arbejdsforhold, herunder vikarer
Når en arbejder flytter fra en medlemsstat for at arbejde i en anden medlemsstat, findes der 
generelt to muligheder. Den ene mulighed er, at arbejdstageren benytter sin frie bevægelighed 
inden for EU, indleder et ansættelsesforhold i en medlemsstat og bliver - permanent eller 
midlertidigt - en del af denne medlemsstats arbejdsmarked. I dette tilfælde er den lov, der 
gælder for en enkelt arbejdskontrakt, bestemt af Romkonventionen1.

Ifølge denne konvention er den lov, der gælder for en enkelt arbejdskontrakt - ved fravær af 
valg af lov af parterne og medmindre det af omstændighederne som helhed fremgår, at 
kontrakten er tættere forbundet med et andet land - loven i det land, hvor arbejdstageren 
sædvanligvis udfører sit arbejde ved opfyldelse af kontrakten, eller - hvis arbejdstageren ikke 
sædvanligvis udfører sit arbejde i noget enkelt land - loven i det land, hvor det firma, han blev 
ansat af, er beliggende.  

I alle tilfælde skal et lovvalg, der er truffet af parterne i forbindelse med en arbejdskontrakt, 
ikke medføre, at den ansatte fratages den beskyttelse, der ydes ham af de ufravigelige regler i 
den lov, der ville være gældende i henhold til konventionen ved fravær af valg.

Generelt er den lov, der gælder i de aktuelle sager, den nederlandske lov, der omfatter al 
arbejdslovgivning og gældende kollektive aftaler. Oplysninger om de forskellige dele af 
lovgivningen kan rekvireres hos myndighederne og/eller arbejdsmarkedets parter. De fleste 
medlemsstater har tilgængelige oplysninger om arbejdslovgivningen, f.eks. på et flersproget 
websted. Dette er dog et spørgsmål, der henhører under det nationale kompetenceområde, og 
der er ingen fællesskabslovgivning, der forpligter en medlemsstat til at stille disse oplysninger 
til rådighed.  

Der skal mindes om, at en EU-borger, der arbejder i en anden medlemsstat, i henhold til EF-
traktatens artikel 39 skal behandles på nøjagtig samme måde som sine kolleger, der er 
statsborgere i denne stat med hensyn til bl.a. arbejdsforhold (f.eks. løn, afskedigelse og 
genindtrædelse, uddannelse).

Den anden mulighed for en arbejdstager, der flytter fra en medlemsstat for at arbejde i en 
anden medlemsstat, er at blive udstationeret som led i levering af en tjenesteydelse. I dette 
tilfælde er arbejdstageren i udstationeringsperioden ansat af en arbejdsgiver, der er etableret i 
værtsstaten, og udstationeres midlertidigt i en anden medlemsstats område med det formål at 
levere en tjenesteydelse der. I dette tilfælde kan direktiv 96/71/EF2 finde anvendelse. 

                                               
1 Artikel 6 i Romkonventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser 
(konsolideret udgave) - EFT 27af 26.1.1998, s. 34–46. Det bør understreges, at Romkonventionen er et 
internationalt instrument undertegnet af parterne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab. Der er ikke tale om et EU-retsinstrument i egentlig forstand. Konventionen er således først 
gældende, når den er blevet ratificeret. Den er således gældende i alle de "gamle" medlemsstater og er gradvis 
ved at træde i kraft i de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004.
2 Europa-Parlamentet 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.
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Direktiv 96/71/EF fastsætter, at arbejds- og ansættelsesvilkår, som omhandlet i dette direktiv, 
fastsat ved lov og/eller kollektive aftaler, der finder generel anvendelse i det land, hvor 
arbejdet udføres, skal garanteres den arbejdstager, der midlertidigt er udstationeret i dette 
land, uanset den lov, der gælder for ansættelsesforholdet. I direktivet skitseres følgende 
arbejds- og ansættelsesvilkår: Den maksimale arbejdstid og mindste hviletid, mindste antal 
betalte feriedage, mindsteløn, betingelser for at stille arbejdstagere til rådighed, sundhed, 
sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen, beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds-
og ansættelsesvilkår for gravide kvinder eller kvinder, der i den seneste tid har født, og for 
børn og unge samt ligebehandling af mænd og kvinder og andre bestemmelser vedrørende 
ikke-forskelsbehandling.

Derudover pålægges medlemsstaterne med direktiv 96/71/EF pligt til at træffe passende 
foranstaltninger for at gøre oplysningerne om arbejds- og ansættelsesvilkår generelt 
tilgængelige for arbejdstagere og tjenesteydere. Sådanne foranstaltninger, der omfatter 
udgivelse af brochurer og foldere på flere sprog og internetsider, er beskrevet i 
Kommissionens udtalelse, der blev vedtaget den 4. april 20061.  

Kommissionen har truffet en række andre foranstaltninger for at forbedre situationen med 
hensyn til udveksling af oplysninger, og i Kommissionens meddelelse af 4. april 20062

anmodes medlemsstaterne om at øge bestræbelserne på bl.a. at forbedre adgangen til 
oplysninger.

Uanset om en arbejdstager er udstationeret eller (midlertidigt) er en del af en medlemsstats 
arbejdsmarked, er de nationale myndigheder i det land, hvor arbejdstagerne udfører deres 
aktiviteter, i begge tilfælde ansvarlige for overvågning og håndhævelse af deres 
arbejdslovgivning.  

Problemet med de portugisiske sæsonarbejdere i Nederlandene blev rejst på mødet den 22. 
februar 2006 i Det Tekniske Udvalg om Arbejdstageres Frie Bevægelighed. Myndighederne i 
de to berørte medlemsstater angav, at de var opmærksomme på dette spørgsmål, og at de 
samarbejder med henblik på at løse dette spørgsmål. I mellemtiden er der blevet foretaget 
undersøgelser i Nederlandene, og der er foregået diskussioner på både det politiske og det 
lovgivningsmæssige plan mellem de nederlandske og portugisiske myndigheder, og der er 
udvekslet informationer.

Spørgsmålet blev rejst på ny under mødet den 18. december 2007 i Det Faglige Udvalg for 
Arbejdskraftens Frie Bevægelighed. Den portugisiske delegation fremførte, at der havde 
været et meget fint samarbejde med den nederlandske delegation, og at samarbejdet mellem 
de to lande og undersøgelserne havde været meget effektive. I september 2007 underskrev 
social- og arbejdsministrene fra Nederlandene og Portugal et aftalememorandum om 
samarbejde omkring håndhævelsen af de socialpolitiske bestemmelser i forbindelse med 
grænseoverskridende arbejdskraft og tjenesteydelser og håndhævelsen af social bistand. Det 
blev endvidere fremført, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for problemernes 
eksistens.

                                               
1 SEK(2006)0439.
2 KOM(2006)0159.
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Den nederlandske delegation meddelte, at SIED-rapporten var færdiggjort, men at det var 
vanskeligt at fastslå problemets egentlige karakter, da der ikke forelå klager fra ofre.

Hvad angår andragerens henstilling om, at alle kontrakter bør overholde visse krav - herunder 
de/t sprog, som kontrakterne er udfærdiget på - gælder der ikke sådanne krav i henhold til 
fællesskabslovgivningen. Det bør dog tilføjes, at direktiv 91/533/EØF1 fastsætter, at enhver 
arbejdstager skal gives et dokument, der indeholder oplysninger om væsentlige aspekter ved 
kontrakten eller ansættelsesforholdet, herunder i det mindste f.eks. parternes identitet, 
arbejdets karakter, det grundlæggende beløb og andre delelementer ved lønnen, længden af en 
normal arbejdsdag eller arbejdsuge. I tilfælde af udstationerede medarbejdere skal 
oplysningerne også indeholde f.eks. den udsendte medarbejders kontante fordele og 
frynsegoder og, hvis det er relevant, de betingelser, der gælder ved medarbejderens 
hjemsendelse. Det er de nationale myndigheders opgave at overvåge og håndhæve de 
nationale bestemmelser, hvormed direktivet gennemføres.

På baggrund af de indhentede oplysninger er det ikke muligt at fastslå, om direktiv 96/71/EF 
gælder for de portugisiske arbejdstageres situation eller ej. Derfor anmodes der om yderligere 
oplysninger, navnlig med hensyn til hvem de berørte portugisiske arbejdstageres faktiske 
arbejdsgivere er, i hvilket land disse er etableret og arten af forholdet mellem disse faktiske 
arbejdsgivere og de personer eller virksomheder, der rekrutterer de portugisiske arbejdstagere.

Kommissionen konkluderer, navnlig med hensyn til arbejdsforhold, herunder for vikarer, at 
aftalememorandummet og det administrative samarbejde mellem de nederlandske og 
portugisiske myndigheder efter Kommissionens opfattelse sikrer en effektiv ramme for 
forebyggelse af overtrædelser af fællesskabsretten. Der er ikke blevet indgivet yderligere 
klager.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009

- Yderligere kommentarer vedrørende direktiv 96/71/EF

Andrageren erklærede i sin skrivelse til Europa-Parlamentet, at han med hensyn til 
arbejdsforhold og sociale aspekter mente at have fremlagt så mange oplysninger som muligt.  
Han indrømmer imidlertid, at han muligvis ikke har fremlagt alle relevante oplysninger på 
grund af manglende kendskab til direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som 
led i udveksling af tjenesteydelser2. 

I denne sammenhæng vil Kommissionen gerne minde om, at udstationerede arbejdstagere og 
vandrende arbejdstagere er i to helt forskellige situationer. En "udstationeret" arbejdstager er 
ansat i én EU-medlemsstat, men er af sin arbejdsgiver på midlertidig basis udsendt til en 
anden medlemsstat for at udføre sit arbejde.  En tjenesteyder kan f.eks. vinde et udbud i et 
andet land og sende sine ansatte derhen for at opfylde kontrakten. Denne levering af 
tjenesteydelser på tværs af grænserne, hvor ansatte udsendes for at arbejde i en anden 
medlemsstat end den, hvor de normalt arbejder, skaber en specifik personkategori, nemlig 
                                               
1 Rådets direktiv af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for 
arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32.
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.
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"udstationerede arbejdstagere". Denne kategori omfatter ikke vandrende arbejdstagere, som 
rejser til en anden medlemsstat for at søge arbejde og ansættes der. 

For at sørge for, at en udstationeret arbejdstagers rettigheder og arbejdsforhold beskyttes i 
hele EU, og undgå, at udenlandske tjenesteydere underbyder lokale tjenesteydere i kraft af 
deres lavere arbejdsstandarder, er der i direktivet om udstationerede arbejdstagere fastlagt et 
antal ufravigelige regler for, hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår der skal gælde for en ansat, 
der udstationeres for at arbejde i en anden medlemsstat. Disse regler vil afspejle standarderne 
for de lokale arbejdstagere i værtsmedlemsstaten (dvs. der, hvor den ansatte udsendes til for at 
arbejde).

Tanken er, at en medlemsstat, der har bestemte arbejds- og ansættelsesmindstevilkår, skal lade 
disse gælde også for arbejdstagere, der er udstationeret i landet. I henhold til direktivet skal 
mindstevilkårene være fastsat ved lov og/eller kollektive aftaler, der finder generel anvendelse 
(dvs. kollektive aftaler, der skal overholdes af alle virksomheder i det pågældende geografiske 
område og inden for den pågældende sektor eller erhvervsgren). I direktivet fastlægges 
følgende arbejds- og ansættelsesvilkår: maksimal arbejdstid og minimal hviletid, mindste 
antal betalte feriedage pr. år, mindsteløn, betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, 
sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen, beskyttelsesforanstaltninger med hensyn 
til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for 
børn og unge, og ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende 
ikke-forskelsbehandling. 

Endvidere pålægges det i direktiv 96/71/EF medlemsstaterne at træffe passende 
foranstaltninger til at sikre, at oplysningerne om arbejds- og ansættelsesvilkår generelt er 
tilgængelige for arbejdstagere og tjenesteydere. Sådanne foranstaltninger, såsom 
offentliggørelse af brochurer og foldere på flere sprog og internetsteder, beskrives i 
Kommissionens interne rapport, der vedtoges den 4. april 20061.  

Kommissionen har taget en række initiativer for at forbedre situationen med hensyn til 
udveksling af oplysninger, f.eks. som nævnt i dens meddelelse af 4. april 20062. 
Medlemsstaterne opfordres her til at gøre en forstærket indsats for bl.a. at forbedre adgangen 
til oplysninger.

Nedenstående supplerer og ajourfører de oplysninger om direktivet om udstationering af 
arbejdstagere, som Udvalget for Andragender allerede har fået forelagt.
I meddelelsen fra juni 2007 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser - Maksimering af fordele og potentiale og sikring af arbejdstageres 
beskyttelse3 samt det vedlagte arbejdsdokument4 gav Kommissionen udtryk for, at der var 
brug for en hurtig indsats for at rette op på den manglende gennemførelse, anvendelse og 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser. Denne konklusion var baseret på den omfattende kontrolindsats, der indledtes 

                                               
1 SEK(2006)0439.
2 KOM(2006)0159.
3 KOM(2007)0304.
4 SEK(2007)0747.
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på grundlag af meddelelsen fra 2006 med retningslinjer for udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser [KOM(2006)0159 af 4. april 2006], hvoraf det 
fremgik, at mange medlemsstater udelukkende stoler på deres egne nationale foranstaltninger 
og instrumenter, når tjenesteydere skal kontrolleres, og de gør dette på en måde, der ikke altid 
kan siges at være i overensstemmelse med hverken EF-traktatens artikel 49 som fortolket af 
Domstolen eller direktivet. Denne situationen kan meget vel hænge sammen med - om ikke 
skyldes - den rent faktiske mangel på administrativt samarbejde, den fortsat utilfredsstillende 
adgang til oplysninger samt problemer med grænseoverskridende håndhævelse.

Den 3. april 2008 vedtog Kommissionen en henstilling om udbygning af det administrative 
samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser1, som er den første praktiske opfølgning af de foranstaltninger, der 
overvejedes i meddelelsen fra juni 2007. I henstillingen beskrives en række konkrete aktioner
med henblik på at rette op manglerne ved den måde, hvorpå den gældende lovgivning 
gennemføres, anvendes og håndhæves. Der opfordres specielt til at sørge for en mere effektiv 
udveksling af information, bedre adgang til information og udveksling af bedste praksis. 
På linje med meddelelsen af 3. april 2008 om udbygning af det administrative samarbejde og 
Rådets konklusioner af 9. juni 2008 nedsatte Kommissionen en ekspertkomité om 
udstationering af arbejdstagere for at udbygge det administrative samarbejde og udarbejde 
konkrete initiativer, der skal lette udvekslingen af information og god praksis. Denne 
ekspertkomité holdt første gang møde den 25. marts 2009. 

Som yderligere et tiltag agter Kommissionen i år at igangsætte to undersøgelser af 
anvendelsen i alle medlemsstater af direktivet om udstationering af arbejdstagere, herunder de 
retlige aspekter, hvor der skal fokuseres på sektorer med et større antal udstationerede 
arbejdstagere. Den agter også at starte en indkaldelse af forslag med henblik på at fremme 
udveksling af information og god praksis blandt de berørte parter.
Arbejdsmarkedsparterne er som svar på en fælles anmodning fra Kommissionen og Rådets 
formandskab enedes om at gennemføre en fælles analyse af følgerne af EF-Domstolens 
domme.  De er allerede begyndt at mødes med henblik herpå.

- Supplerende kommentarer vedrørende omkostningerne for at få opholdsdokumenter 

Kommissionen har vurderet den nederlandske lovgivning til gennemførelse af direktiv 
2004/38/EF (bl.a. den ændrede udlændingelov, udlændingeforordningen og 
udlændingedekretet) og mente, at der var foretaget de ændringer, der var nødvendige for at 
bringe nederlandsk lovgivning i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.  

I artikel 3.34h i den nederlandske udlændingeforordning fra 2000 i dens ændrede form, 
hvorved artikel 25, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF gennemføres, fastsættes det, at en udlænding 
betaler 30 EUR for behandling af en anmodning om kontrol af de fællesskabsretlige kravs 
opfyldelse samt udstedelse af det tilsvarende opholdsdokument.  

Dette beløb på 30 EUR må således anses for at være det beløb, der kræves for samtlige 

                                               
1 EUT C 85 af 4.4.2008, s. 1. Henstillingen korrigeret i EUT C 89 af 10.4.2008, s. 18.
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dokumenter, jf. artikel 25, stk. 1, i direktiv 2004/71/EF (et bevis for ret til tidsubegrænset 
ophold, et bevis for indgivelse af ansøgning om opholdskort for familiemedlemmer, et 
opholdskort eller et tidsubegrænset opholdskort), bortset fra beviset for registrering, som 
udstedes gratis.  

Eftersom nederlandske borgere betaler over 30 EUR for deres identitetskort (i henhold til den 
nederlandske identifikationslov af 24. juni 2004), er den nederlandske lovgivning derfor nu i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF.

- Konklusioner

Som det allerede fremgik af vor tidligere meddelelse til Europa-Parlamentet, er det på 
baggrund af de indhentede oplysninger ikke muligt at fastslå, om de portugisiske 
arbejdstageres situation er omfattet af direktiv 96/71/EF eller ej. Derfor anmodes der om 
yderligere oplysninger, navnlig med hensyn til de berørte portugisiske arbejdstageres faktiske 
arbejdsgivere, disses etableringsland og forholdet mellem disse faktiske arbejdsgivere og de 
personer eller virksomheder, der rekrutterer de portugisiske arbejdstagere.

Hvad angår omkostninger for at få opholdsdokumenter, har Kommissionen vurderet den 
nederlandske lovgivning til gennemførelse af direktiv 2004/38/EF og er nået til den 
konklusion, at der er foretaget de ændringer, der er nødvendige for at bringe nederlandsk 
lovgivning i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. 


