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Om: Andragende 1283/2008 af Dorina Vasilescu, rumænsk statsborger, om 
Italiens gennemførelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

1. Sammendrag

Andrageren, som er ansat i et rumænsk selskab og udstationeret i Italien, ønsker at vide, 
hvilke arbejdsbetingelser som er gældende for hende, og beder om en klarlæggelse 
vedrørende mindsteløn i henhold til kollektive aftaler for arbejdstagere, som midlertidigt er 
udstationeret i andre EU-medlemsstater i henhold til direktiv 96/71/EF, og i henhold til 
Domstolens domme i Laval- og Viking-sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar (modtaget den 19. juni 2009).

Andragendet

Andrageren er den juridiske repræsentant for et rumænsk selskab, der i forbindelse med 
servicekontrakter med italienske virksomheder har udstationeret rumænske ansatte i Italien og 
har været tvunget til at betale dem løn i henhold til italienske kollektive aftaler. Andrageren 
spørger om de arbejdsvilkår, som finder anvendelse på personale, der er udstationeret inden 
for EU med henblik på at levere grænseoverskridende tjenesteydelser. Hun beder navnlig om 
en klarlæggelse vedrørende de mindstelønssatser, der gælder i henhold til en kollektiv 
overenskomst for arbejdstagere, som er midlertidigt udstationeret i en anden EU-medlemsstat, 
i lyset af direktiv 96/71/EF og i henhold til Domstolens domme i Laval- og Viking Line-
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sagen.

Kommissionens bemærkninger

Med hensyn til de spørgsmål, der rejses af andrageren, bør det først og fremmest nævnes, at 
direktiv 96/71/EF (som har til formål at forene udøvelsen af virksomhedernes grundlæggende 
frihed til at levere grænseoverskridende tjenesteydelser i henhold til EF-traktatens artikel 49 
med sikring af et passende niveau for beskyttelse af rettigheder for arbejdstagere, som 
midlertidigt er udstationeret i udlandet med henblik på at yde sådanne tjenesteydelser) 
identificerer de ufravigelige regler i værtslandet, der skal anvendes på udstationerede 
arbejdstagere ved at etablere en kerne af klart definerede vilkår og betingelser for arbejde og 
beskæftigelse, der skal overholdes og respekteres af tjenesteudbyderen i værtslandet. Den 
kerne af regler, der skal overholdes, omfatter navnlig: 

 maksimal arbejdstid og minimal hviletid

 mindste antal betalte feriedage 

 mindsteløn 

 betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer 

 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. 

Endvidere bør det om mindstelønnen bemærkes, at direktivet om udstationering af 
arbejdstagere ikke fastsætter det faktiske niveau for den i artikel 3, stk. 1, nævnte mindsteløn, 
men direktivet giver flere muligheder for at fastsætte den mindsteløn, der gælder for 
udstationerede arbejdstagere. Direktivet giver således mulighed for, at forskellige satser kan 
anvendes i forskellige brancher og erhverv i henhold til retlige bestemmelser og/eller 
kollektive aftaler, forudsat at disse er forenelige med direktivet om udstationering af 
arbejdstagere. 

Hertil kommer, at artikel 3, stk. 8, i direktivet giver værtslandet tre muligheder for at opnå en 
generel anvendelse af kollektive aftaler. Den første er at erklære, at alle kollektive aftaler 
finder generel anvendelse. Hvis der ikke findes en ordning til konstatering af, at kollektive
aftaler finder generel anvendelse, kan medlemsstaten beslutte at lægge følgende til grund:

- de kollektive aftaler, der er alment gældende for alle tilsvarende virksomheder i det berørte 
geografiske område og i den pågældende sektor eller erhvervsgren, og/eller
- de kollektive aftaler, der er indgået af de største arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og 
som gælder i hele landet

såfremt deres anvendelse ikke medfører forskelsbehandling.

Mindstelønnen kan selvfølgelig også fastsættes ved lov, hvis medlemsstaterne ønsker det.

Således kan Italien, som er en af de medlemsstater, hvori kollektive aftaler er den vigtigste 
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måde, hvorpå lønsatser reguleres, benytte sig af disse muligheder og kan derfor i princippet 
pålægge de arbejds- og ansættelsesvilkår, herunder mindsteløn, der er fastsat deri, forudsat at 
aftalen er i overensstemmelse med en af tre ovenfor nævnte muligheder.

I modsætning til, hvad andrageren synes at mene, har den seneste retspraksis i Viking Line-
og Laval-sagen ikke ændret fundamentalt ved ånden i direktivet eller de ovennævnte 
muligheder. Den har imidlertid medført en vigtig klarlæggelse af en række punkter. F.eks. bør 
værtslandet ikke pålægge andre bestemmelser eller gå ud over den kerne af ufravigelige regler 
om minimumsbeskyttelse, som er nævnt i direktivet. For så vidt angår de lønsatser, der skal 
gælde for udstationerede arbejdstagere, kan værtsmedlemsstaterne ikke pålægge overholdelse 
af lønsatser, der ikke udgør mindsteløn som fastsat ved lov eller kollektive aftaler.

EF-domstolens afgørelser i Viking Line-sagen (C-438/05) og Laval- eller Vaxholm-sagen (C-
341/05) af 18. december 2007 bekræftede i øvrigt, at fagforeningerne fortsat ville være i stand 
til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagere i værtsmedlemsstaten mod en 
eventuel "social dumping", forudsat at dette gøres i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og navnlig inden for de begrænsninger, der følger af direktivet om 
udstationerede arbejdstagere.

Det følger således af både Viking Line- og Laval-kendelserne, at fagforeningerne fortsat vil 
være i stand til at tage kollektive skridt for at beskytte arbejdstagerne, forudsat at disse skridt 
er: 

 begrundet i et legitimt mål i overensstemmelse med traktaten
 egnede til at nå et sådant mål, og
 rimelige i forhold til deres formål. 

Det er dog i sidste ende op til de nationale domstole at afgøre, om – og i hvilket omfang –
disse betingelser finder anvendelse på de specifikke foreliggende tilfælde.

Konklusion

Den seneste retssag fører ikke til den konklusion, at det ville være muligt at lade den løn, der 
er fastsat i lovgivningen eller de kollektive aftaler i oprindelseslandet, finde anvendelse i 
forbindelse med et rumænsk firmas udstationering af medarbejdere i Italien med henblik på 
levering af tjenesteydelser over grænserne. Direktivet er imidlertid ikke til hinder for 
anvendelse af arbejds- og ansættelsesvilkår i oprindelseslandet, som er mere gunstige for 
arbejdstagerne.


