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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 153, 
stk. 1, litra a) og b), sammenholdt med 
artikel 153, stk. 2,

Ændringsforslag 2

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 

(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), og er afgørende 
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af disse principper er videreudviklet af 
Unionen med henblik på at sikre ensartede 
spilleregler for virksomheder og 
overholdelse af arbejdstagernes 
rettigheder.

for et velfungerende indre marked. 
Gennemførelsen og håndhævelsen af disse 
principper er videreudviklet af Unionen 
med henblik på at sikre ensartede 
spilleregler for virksomheder, bekæmpe 
omgåelse af reglerne, overholde 
arbejdstagernes rettigheder, forbedre 
arbejdsvilkårene og fremme den sociale 
samhørighed blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den frie udveksling af 
tjenesteydelser omfatter virksomheders ret 
til at levere tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
udstationere deres egne arbejdstagere for at 
levere de pågældende tjenesteydelser.

(2) Den frie udveksling af 
tjenesteydelser omfatter virksomheders ret 
til at levere tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
udstationere deres egne arbejdstagere for at 
levere de pågældende tjenesteydelser. I 
overensstemmelse med artikel 56 i TEUF 
er der forbud mod restriktioner, der 
hindrer fri udveksling af tjenesteydelser 
inden for Unionen, for så vidt angår 
statsborgere i medlemsstaterne, der er 
bosat i en anden medlemsstat end 
modtageren af den pågældende ydelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 3 i TEU skal 
Unionen fremme social retfærdighed og 
beskyttelse. Artikel 9 i TEUF giver 
Unionen som opgave at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, sikre passende social 
beskyttelse og at bekæmpe social 
udstødelse.

(3) I henhold til artikel 3 i TEU skal 
Unionen fremme social retfærdighed og 
beskyttelse. Artikel 9 i TEUF giver 
Unionen som opgave at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, sikre passende social 
beskyttelse og at bekæmpe social 
udstødelse samt fremme et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

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 af arbejdstagere og at 
kontrollere, at der regelmæssigt udbetales 
sociale bidrag for udstationerede 
arbejdstagere til forvaltningsmyndigheden 
i oprindelsesmedlemsstaten.

Ændringsforslag 6

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 og på 
baggrund af dokumenterede tilfælde af 
svig er det nødvendigt at revidere dette 
direktiv, vurdere, om det stadig rammer 
den rette balance mellem behovet for at 
fremme den frie udveksling af 
tjenesteydelser, og sikre et fair 
erhvervsklima og lige vilkår for 
arbejdstagere og virksomheder, der 
opererer på det indre marked, og behovet 
for at beskytte udstationerede 
arbejdstageres rettigheder. Der er et 
presserende behov for at præcisere 
reglerne, sikre, at de anvendes ensartet, 
og skabe en reel opadgående social 
konvergens. Sideløbende med revisionen 
af direktiv 96/71/EF bør det også være en 
prioritet at gennemføre og håndhæve 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/67/EU1a.
___________________
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).

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der mangler fortsat tilstrækkelige 
og nøjagtige oplysninger vedrørende 
udstationerede arbejdstagere, navnlig med 
hensyn til oplysninger om antallet af 
udstationerede arbejdstagere i bestemte 
beskæftigelsessektorer og bestemte 
medlemsstater. Det er vigtigt, at 
Kommissionen begynder at indsamle og 
overvåge sådanne oplysninger og 
gennemfører en konsekvensanalyse på 
området udstationerede arbejdstagere.

Ændringsforslag 8

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 

(5) Princippet om ligebehandling og 
forbuddet mod enhver diskrimination på 
baggrund af nationalitet har været fastlagt i 
EU-retten siden de grundlæggende 
traktater, herunder for virksomheder, der 
leverer grænseoverskridende tjenester. 
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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.

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. Dette omfatter et 
forbud mod alle foranstaltninger, der kan 
indebære en direkte eller indirekte 
forskelsbehandling mellem borgere. 
Under anvendelsen af disse principper bør 
den relevante retspraksis fra Den 
Europæiske Unions Domstol tages i 
betragtning. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Rom I-forordningen tillader generelt 
arbejdsgivere og arbejdstagere at vælge, 
hvilken lov der finder anvendelse på 
ansættelseskontrakten. Arbejdstageren må 
dog ikke unddrages den beskyttelse, der 
følger af de ufravigelige regler i det land, 
hvori eller subsidiært hvorfra 
arbejdstageren sædvanligvis udfører sit 
arbejde. Hvis der ikke er foretaget et valg, 
er aftalen undergivet loven i det land, hvori 
eller subsidiært hvorfra arbejdstageren ved 
opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører 
sit arbejde.

(6) Rom I-forordningen tillader generelt 
arbejdsgivere og arbejdstagere at vælge, 
hvilken lov der finder anvendelse på 
ansættelseskontrakten. Arbejdstageren må 
dog ikke unddrages den beskyttelse, der 
følger af de ufravigelige regler i det land, 
hvori eller subsidiært hvorfra 
arbejdstageren sædvanligvis udfører sit 
arbejde. Hvis der ikke er foretaget et valg, 
er aftalen undergivet loven i det land, hvori 
eller subsidiært hvorfra arbejdstageren ved 
opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører 
sit arbejde. Desuden fastlægger Rom I-
forordningen, at det land, hvor arbejdet 
sædvanligvis udføres, ikke anses for at 
have ændret sig, hvis arbejdstageren 
midlertidigt er beskæftiget i et andet land. 
Dette direktiv skaber retssikkerhed ved 
anvendelsen af Rom I-forordningen på en 
specifik situation uden på nogen måde at 
ændre Rom I-forordningen. 
Arbejdstageren vil navnlig være omfattet 
af beskyttelsen og fordelene i henhold til 
Rom I-forordningen.
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Ændringsforslag 10

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.

udgår

Ændringsforslag 11

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 udveksling af tjenesteydelser i 
tilfælde, hvor udstationeringen overstiger 

(8) I lyset af den lange varighed af visse 
udstationeringer er det nødvendigt at 
fastslå, at udstationering er af midlertidig 
karakter. Derfor bør alle gældende 
arbejds- og ansættelsesvilkår i den 
medlemsstat, hvor arbejdstageren er 
udstationeret, være gældende efter 24 
måneder, med undtagelse af vilkårene for 
indgåelse og ophævelse af 
ansættelseskontrakter. 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 
24 måneder. For udstationeringer, der 
kræver en længere varighed, bør det være 
muligt for virksomheder at opnå 
forlængelse på grundlag af en begrundet 
anmodning til den kompetente myndighed 
i den medlemsstat, hvor arbejdstageren er 
udstationeret.
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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.

Ændringsforslag 12

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) 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 nødvendige og 
forholdsmæssige. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
arbejdstagere i denne sektor særlige 
juridiske spørgsmål og vanskeligheder, der 
tages op i Kommissionens forslag til 
direktiv 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 [COD(2017)0121], 
der har til formål at tilvejebringe 
sektorspecifik lovgivning.
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Ændringsforslag 14

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 virkeligt integreret og 
konkurrencepræget indre marked 
konkurrerer tjenesteydere på grundlag af 
faktorer som produktivitet, effektivitet, 
arbejdsstyrkens uddannelses- og 
kvalifikationsniveau samt kvalitet og 
innovation af deres varer og 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 15

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/eller praksis. 
Lønfastsættelse er et anliggende for 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets 
parter alene. Især bør man være 
omhyggelig med ikke at underminere 
nationale lønfastsættelsessystemer og de 
involverede parters frihed.

Ændringsforslag 16

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 

(13) Aflønningens bestanddele, den 
metode, der anvendes til at beregne 
aflønningen, og i givet fald kriterierne for 
klassificering i de forskellige 
lønkategorier bør være klare og 
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pålægge medlemsstaterne at offentliggøre 
aflønningens bestanddele på det samlede 
websted omhandlet i 
håndhævelsesdirektivets artikel 5.

gennemsigtige for alle tjenesteydere og 
udstationerede arbejdstagere. Ved 
beregning af aflønningen bør alle 
obligatoriske elementer, som følger af 
lovgivningen eller af alment gældende 
kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, 
tages i betragtning under forudsætning 
af, at disse elementer ligeledes finder 
anvendelse på lokalt plan. Det er derfor 
berettiget at pålægge medlemsstaterne at 
offentliggøre aflønningens bestanddele 
som defineret i den gældende lovgivning 
og kollektive aftaler på det samlede 
websted omhandlet i 
håndhævelsesdirektivets artikel 5, eftersom 
gennemsigtighed og adgang til 
oplysninger er afgørende elementer for 
retssikkerhed og retshåndhævelse. 
Oplysningerne på det samlede officielle 
nationale websted bør stilles til rådighed i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis og bør respektere 
arbejdsmarkedsparternes uafhængighed. 
Hver enkelt medlemsstat bør sikre, at dens 
websted fungerer korrekt og ajourføres 
regelmæssigt. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Direktiv 2014/67/EU indeholder en 
række bestemmelser, der skal sikre, at 
reglerne om udstationering af 
arbejdstagere håndhæves og overholdes 
af alle tjenesteydere. Artikel 4 i direktiv 
2014/67/EU indeholder en liste over 
elementer, der bør vurderes med henblik 
på at identificere ægte 
udstationeringssituationer og forebygge 
misbrug og omgåelse af reglerne.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Arbejdsgiverne bør, inden 
udstationeringen indledes, træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
fremlægge væsentlige oplysninger om 
arbejds- og ansættelsesvilkår i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
91/533/EØF1a i forbindelse med 
udstationeringen.
_________________
1aRådets direktiv 91/533/EØF om 
arbejdsgiverens pligt til at underrette 
arbejdstageren om vilkårene for 
arbejdskontrakten eller 
ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 
18.10.1991, s. 32).

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13c) Dette direktiv opstiller en 
afbalanceret ramme med hensyn til den 
fri udveksling af tjenesteydelser og 
beskyttelse af udstationerede 
arbejdstagere, som er ikke-
diskriminerende, gennemsigtig og 
forholdsmæssig, samtidig med at det 
respekterer de nationale 
arbejdsmarkedsrelationers forskellighed. 
Dette direktiv er ikke til hinder for 
anvendelse af arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er mere favorable 
for udstationerede arbejdstagere.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv



PE621.616/ 11

DA

Betragtning 13 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13d) Dette direktiv bør på ingen måde 
påvirke udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og på EU-plan, 
herunder retten eller friheden til at strejke 
eller til at tage andre skridt, der er 
omfattet af specifikke ordninger for 
arbejdsmarkedsrelationer i 
medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis. Det 
bør heller ikke berøre retten til at 
forhandle, indgå og håndhæve kollektive 
aftaler eller retten til at tage kollektive 
skridt i overensstemmelse med national 
ret og/eller praksis.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Love og administrative bestemmelser 
eller kollektive aftaler, der finder 
anvendelse i medlemsstaterne, kan sikre, at 
underentreprise ikke giver virksomheder 
mulighed for at undgå regler, der sikrer 
visse arbejds- og ansættelsesvilkår 
vedrørende aflønning. Hvis der på nationalt 
plan findes sådanne bestemmelser om 
aflønning, kan medlemsstaten anvende 
dem på ikkediskriminerende vis på 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere til dens område, forudsat at 
de ikke uforholdsmæssigt begrænser den 
grænseoverskridende levering af 
tjenesteydelser.

(14) Love og national praksis, herunder 
administrative bestemmelser eller 
kollektive aftaler, der finder anvendelse i 
medlemsstaterne, kan sikre, at 
underentreprise ikke giver virksomheder 
mulighed for at undgå regler, der sikrer 
visse arbejds- og ansættelsesvilkår 
vedrørende aflønning. Hvis der på nationalt 
plan findes sådanne bestemmelser om 
aflønning, kan medlemsstaten anvende 
dem på ikkediskriminerende vis på 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere til dens område.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Med henblik på at bekæmpe 
misbrug i forbindelse med 
underleverancer og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
bør medlemsstaterne sikre, at 
udstationerede arbejdstagere modtager 
alle de ydelser, som de har krav på i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Medlemsstaterne bør håndhæve 
eksisterende regler om underentreprise 
strengt og konsekvent.

Ændringsforslag 24

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. Dette princip bør også 
gælde for vikaransatte, der er udstationeret 
til en anden medlemsstat. Medlemsstaterne 
bør sikre ligebehandling mellem 
udstationerede vikaransatte og 
indenlandske vikaransatte.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 1 – stk. 3 – litra c

Gældende tekst Ændringsforslag

(Vedrører ikke den danske tekst)  
"c) sin egenskab af vikarbureau eller i 
sin egenskab af

virksomhed, der stiller en arbejdstager til 
rådighed,

udstationerer en arbejdstager i en 
brugervirksomhed,

der er etableret eller har et forretningssted i 
en

medlemsstat, dersom der inden 
udstationeringsperioden

er indgået en ansættelseskontrakt mellem 
vikarbureauet

eller den virksomhed, som stiller en 
arbejdstager

til rådighed, og arbejdstageren .

  

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I artikel 1 tilføjes følgende 
stykke:
"4a. Dette direktiv berører på ingen 
måde udøvelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der anerkendes i 
medlemsstaterne og på EU-plan, 
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herunder retten eller friheden til at strejke 
eller til at tage andre skridt, der er 
omfattet af specifikke ordninger for 
arbejdsmarkedsrelationer i 
medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis. Det 
berører heller ikke retten til at forhandle, 
indgå og håndhæve kollektive aftaler eller 
retten til at tage kollektive skridt i 
overensstemmelse med national ret 
og/eller praksis.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 96/71/EF
Artikel 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 2a "Artikel 2a

Udstationering på over 24 måneder Udstationering på over 24 måneder

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. Udstationering af arbejdstagere skal 
være midlertidig. Når udstationeringens 
forventede eller faktiske varighed 
overstiger 24 måneder, påser 
medlemsstaterne, at de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede virksomheder sikrer de 
arbejdstagere, som er udstationeret til 
deres område, ud over de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, og uanset hvilken 
lovgivning der finder anvendelse på 
ansættelsesforholdet, alle de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der gælder i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres, 
forudsat at disse vilkår er mere 
fordelagtige for arbejdstageren end dem, 
der er fastsat i den lovgivning, som finder 
anvendelse på ansættelsesforholdet, med 
undtagelse af vilkår vedrørende indgåelse 
og ophævelse af ansættelseskontrakten. 

2. Med henblik på stk. 1 skal der i 
tilfælde af udskiftning af udstationerede 
arbejdstagere, der udfører den samme 
opgave på det samme sted, tages hensyn til 

2. Med henblik på stk. 1 skal der i 
tilfælde af udskiftning af udstationerede 
arbejdstagere, der udfører den samme 
opgave på det samme sted, tages hensyn til 
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den samlede varighed af de pågældende 
arbejdstageres udstationeringsperioder, for 
så vidt angår arbejdstagere, hvis 
udstationeringsperiode reelt er på mindst 
seks måneder."

den samlede varighed af de pågældende 
arbejdstageres udstationeringsperioder.

2a. Den medlemsstat, hvor 
tjenesteydelsen leveres, kan på grundlag 
af den begrundede anmodning fra en 
tjenesteyder forlænge perioden, inden 
hvilken de arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som finder anvendelse i denne 
medlemsstat, sikres som omhandlet i stk. 
1, med den begrundelse, at de 
tjenesteydelser, som virksomheden 
leverer, skal forblive midlertidige i 
længere tid. 
Medlemsstaten skal behandle sådanne 
anmodninger på en forholdsmæssig, 
ikkediskriminerende og rettidig måde og 
begrunde sin afgørelse. Hvis 
medlemsstaten imødekommer en sådan 
anmodning, redegør virksomheden for 
situationen hver tolvte måned, indtil de 
pågældende tjenesteydelser ikke længere 
leveres.
Den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten skal træffe afgørelse 
om sådanne anmodninger i 
overensstemmelse med artikel 4 i 
direktiv 2014/67/EU, i overensstemmelse 
med forordning 883/2004/EF og på en 
begrundet, forholdsmæssig og 
ikkediskriminerende måde." 

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 96/71/EF
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at de i artikel 
1, stk. 1, omhandlede virksomheder, uanset 
hvilken lovgivning der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, på nedennævnte 

1. Medlemsstaterne påser, at de i artikel 
1, stk. 1, omhandlede virksomheder, uanset 
hvilken lovgivning der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, på nedennævnte 
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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:

områder sikrer de arbejdstagere, der er 
udstationeret på deres område, lige arbejds- 
og ansættelsesvilkår, som i den 
medlemsstat, på hvis område arbejdet 
udføres, er fastsat: 

– ved lov eller administrative 
bestemmelser, og/eller

– ved lov eller administrative 
bestemmelser, og/eller

– ved kollektive aftaler eller 
voldgiftskendelser, der finder generel 
anvendelse, jf. stk. 8:

– ved kollektive aftaler eller 
voldgiftskendelser, jf. stk. 8 og 8a:

a) maksimal arbejdstid og minimal 
hviletid

a) maksimal arbejdstid og minimal 
hviletid, herunder specifikke 
foranstaltninger vedrørende natarbejde, 
arbejde, der udføres i weekender og på 
helligdage og skifteholdsarbejde

b) mindste antal betalte feriedage pr. år b) mindste antal betalte feriedage pr. år

c) aflønning, herunder overtidsbetaling; 
dette gælder ikke for erhvervstilknyttede 
tillægspensionsordninger

c) aflønning, herunder overtidsbetaling; 
dette gælder ikke for erhvervstilknyttede 
tillægspensionsordninger

d) betingelserne for at stille 
arbejdstagere til rådighed, især via 
vikarbureauer

d) betingelserne for at stille 
arbejdstagere til rådighed, især via 
vikarbureauer

e) sikkerhed, sundhed og hygiejne på 
arbejdspladsen

e) sikkerhed, sundhed og hygiejne på 
arbejdspladsen

f) beskyttelsesforanstaltninger med 
hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for 
gravide kvinder og kvinder, der lige har 
født, samt for børn og unge

f) beskyttelsesforanstaltninger med 
hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for 
gravide kvinder og kvinder, der lige har 
født, samt for børn og unge

g) ligebehandling af mænd og kvinder 
samt andre bestemmelser vedrørende ikke-
forskelsbehandling.

g) ligebehandling af mænd og kvinder 
samt andre bestemmelser vedrørende ikke-
forskelsbehandling

ga) arbejdstageres 
indkvarteringsforhold
gb) tillægssatser til dækning af udgifter 
til rejse, kost og logi til arbejdstagere, der 
ikke er på deres sædvanlige arbejdssted.

I dette direktiv forstås ved aflønning alle 
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 

I forbindelse med dette direktiv defineres 
begrebet aflønning i overensstemmelse 
med lovgivningen og/eller praksis i den 
medlemsstat, til hvis område 
arbejdstageren er udstationeret. 
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finder generel anvendelse, andre 
kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, 
jf. stk. 8, andet led, i den medlemsstat, til 
hvis område arbejdstageren er 
udstationeret.

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 i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis, 
uden unødig forsinkelse og på en 
gennemsigtig måde på det samlede 
officielle nationale websted og på andre 
passende måder som omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, i direktiv 2014/67/EU offentliggøre 
aflønningens bestanddele i 
overensstemmelse med litra c) i dette 
stykke. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne på det samlede officielle 
nationale websted er nøjagtige og 
ajourførte. Kommissionen offentliggør på 
sit websted de samlede officielle nationale 
websteders adresser.
En virksomhed er ikke ansvarlig for 
manglende anvendelse eller ukorrekt 
anvendelse af sådanne elementer, såfremt 
oplysningerne ikke er på det samlede 
nationale officielle websted eller er 
angivet på ukorrekt vis forud for 
udstationeringen.
Med henblik på at undgå dobbeltbetaling 
må intet i denne artikel give mulighed for, 
at en bestanddel af aflønningen, tillæg 
eller udgifter vedrørende arbejde uden for 
det sædvanlige arbejdssted udbetales mere 
end én gang til den udstationerede 
arbejdstager. Arbejdstageren er omfattet 
af de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er 
gunstigere for ham eller hende.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 96/71/EF
Artikel 3 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis virksomheder, der er etableret 1a. Hvis virksomheder, der er etableret 
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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, 
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.

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 vilkår 
vedrørende aflønning, kan medlemsstaten 
på en ikkediskriminerende og 
forholdsmæssig måde pålægge 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere til dens område, de samme 
forpligtelser. Sådanne krav finder kun 
anvendelse på de ansatte hos 
underleverandøren, der er udstationeret i 
denne medlemsstat.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 3 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stykke indsættes:
"1aa.Hvis der er tale om underentreprise, 
underretter kontrahenten en tjenesteyder 
fra en anden medlemsstat skriftligt om de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår 
vedrørende aflønning forud for 
tjenesteydelseskontraktens begyndelse."

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b b (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 3 – stk. 1a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende stykke indsættes:
"1ab.Medlemsstaterne underetter 
Kommissionen om enhver foranstaltning, 
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der er omhandlet i denne artikel. 
Kommissionen underretter de øvrige 
medlemsstater om disse foranstaltninger." 

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 2

Gældende tekst Ændringsforslag

ca) Stk. 7, andet afsnit, affattes således:
"Ydelser, der specifikt vedrører 
udstationeringen, betragtes som en del af 
mindstelønnen, hvis de ikke udbetales som 
godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt 
i forbindelse med udstationeringen, såsom 
udgifter til rejse, kost og logi. "

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. I dette 
tilfælde dækkes de af arbejdsgiveren og 
må ikke trækkes fra aflønningen." 

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c b (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Følgende stykke indsættes: 
"8a. Medlemsstaterne kan ligeledes, hvis 
de beslutter sig herfor, i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis og på 
et ikkediskriminerende grundlag tage 
udgangspunkt i kollektive aftaler eller 
voldgiftskendelser, der i henhold til den 
medlemsstat, hvori arbejdet udføres, er 
repræsentative i det pågældende 
geografiske område, det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, og 
tilbyder de mest favorable arbejds- og 
ansættelsesvilkår for arbejdstageren.
Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
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om alle sådanne kollektive aftaler eller 
voldgiftskendelser er tilgængelige på det 
samlede officielle nationale websted. 
Sådanne kollektive aftaler skal kun gælde 
for udstationerede arbejdstagere, hvis de 
offentliggøres på det samlede officielle 
nationale websted. 
En virksomhed er ikke ansvarlig for 
manglende anvendelse eller ukorrekt 
anvendelse af sådanne kollektive aftaler 
eller voldgiftskendelser, såfremt 
oplysningerne ikke er på det samlede 
nationale officielle websted eller er 
angivet på ukorrekt vis forud for 
udstationeringens begyndelse."

Ændringsforslag 34

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. d) Stk. 9 affattes således:
"Ud over de arbejds- og ansættelsesvilkår, 
der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, 
kan medlemsstaterne bestemme, at de i 
artikel 1, stk. 1, omhandlede 
virksomheder skal sikre arbejdstagere 
efter artikel 1, stk. 3, litra c), de samme 
vilkår som dem, der gælder for 
vikaransatte i den medlemsstat, på hvis 
område arbejdet udføres.
Vikarbureauer eller 
arbejdsformidlingskontorer, der er 
etableret i én medlemsstat, kan 
udstationere en arbejdstager i en 
brugervirksomhed, der er etableret eller 
har et forretningssted i en anden 
medlemsstat, forudsat at 
brugervirksomheden er etableret i den 
medlemsstat, hvor arbejdstageren er 
udstationeret. Hvis dette ikke er tilfældet, 
skal den udstationerede arbejdstagers 
værtsmedlemsstat anses for at være det 
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land, hvori arbejdstagerens arbejde 
sædvanligvis udføres, uden at dette 
berører eventuelle arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der er gunstigere for 
den udstationerede arbejdstager." 

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d a (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 3 – stk. 10

Gældende tekst Ændringsforslag

da) Stk. 10 affattes således:
10. Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne under iagttagelse af 
traktaten uden forskel pålægger nationale 
virksomheder og andre staters 
virksomheder:

10. Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne under iagttagelse af 
traktaten og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis pålægger 
nationale virksomheder og andre staters 
virksomheder, der har et forretningssted 
på deres område, arbejds- og 
ansættelsesvilkår på andre områder end 
dem, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, for 
så vidt der er tale om grundlæggende 
retsprincipper (ordre public).

- arbejds- og ansættelsesvilkår på 
andre områder end dem, der er nævnt i stk. 
1, første afsnit, for så vidt der er tale om 
grundlæggende retsprincipper (ordre 
public)

- arbejds- og ansættelsesvilkår, som 
er fastsat i kollektive aftaler eller 
voldgiftskendelser, jf. stk. 8, vedrørende 
andre aktiviteter end dem, der er 
omhandlet i bilaget.

I dette direktiv forstås ved grundlæggende 
retsprincipper ikkediskriminerende 
foranstaltninger, der tjener 
offentlighedens interesser, herunder 
foranstaltninger inden for beskyttelse af 
arbejdstagere, ligebehandling, fair 
konkurrence og et velfungerende 
arbejdsmarked. Sådanne foranstaltninger 
må ikke tjene økonomiske formål.
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Stk. 10, andet led, udgår. udgår

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Gældende tekst Ændringsforslag

2a) Artikel 4, stk. 2, første afsnit, 
affattes således:

"Medlemsstaterne sørger for samarbejde 
mellem de offentlige myndigheder, som i 
henhold til den nationale lovgivning har 
kompetence til at overvåge de i artikel 3 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår. 
Dette samarbejde består bl.a. i, at de 
pågældende offentlige myndigheder 
besvarer begrundede forespørgsler fra 
hinanden om oplysninger vedrørende 
grænseoverskridende tilrådighedsstillelse 
af arbejdstagere, herunder angående 
åbenlyst misbrug eller 
grænseoverskridende aktiviteter, der anses 
for ulovlige.

"Medlemsstaterne sørger for samarbejde 
mellem de offentlige myndigheder, som i 
henhold til den nationale lovgivning har 
kompetence til at overvåge de i artikel 3 
omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår. 
Dette samarbejde består bl.a. i, at de 
pågældende offentlige myndigheder 
besvarer begrundede forespørgsler fra 
hinanden om oplysninger vedrørende 
grænseoverskridende tilrådighedsstillelse 
af arbejdstagere og bekæmpelse af 
åbenlyst misbrug eller aktiviteter, der anses 
for ulovlige, som f.eks. 
grænseoverskridende sager om sort 
arbejde og proformaselvstændighed. Et 
sådant samarbejde skal understøttes af 
den europæiske platform til bekæmpelse 
af sort arbejde. 
Hvis forbindelseskontoret eller den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvorfra arbejdstageren er udstationeret, 
ikke har de oplysninger, som den 
kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten har anmodet om, skal 
det anmode andre myndigheder eller 
organer om disse oplysninger. I tilfælde af 
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vedvarende forsinkelser i leveringen af 
oplysninger til værtsmedlemsstaten 
underrettes Kommissionen, som træffer 
de nødvendige foranstaltninger."

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 96/71/EF
Artikel 5 – stk. 1

Gældende tekst Ændringsforslag

2b) Artikel 5 affattes således:
Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger i tilfælde af manglende 
overholdelse af dette direktiv.

"Værtsmedlemsstaterne og 
etableringsmedlemsstaterne er ansvarlige 
for overvågning, kontrol og håndhævelse 
af forpligtelserne i henhold til dette 
direktiv og træffer passende 
foranstaltninger i tilfælde af manglende 
overholdelse af dette direktiv. De fastsatte 
sanktioner skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
en afskrækkende virkning.

De sørger især for, at arbejdstagerne 
og/eller deres repræsentanter råder over 
egnede procedurer med henblik på 
gennemførelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

De sørger især for, at arbejdstagerne 
og/eller arbejdstagerrepræsentanterne 
råder over egnede procedurer med henblik 
på gennemførelse af forpligtelserne i dette 
direktiv.

Medlemsstaterne sikrer, at vilkårene i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres, 
gælder i tilfælde af ikke-reel 
udstationering, uanset hvilken lovgivning 
der finder anvendelse på 
ansættelsesforholdet.


