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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I lyset af den lange varighed af 

visse udstationeringer er det nødvendigt at 

fastsætte en bestemmelse for 

udstationeringer på over24 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 

24 måneder. Formålet er blot at skabe 

retssikkerhed ved anvendelsen af Rom I-

forordningen på en specifik situation 

uden på nogen måde at ændre 

8) Udstationering er af midlertidig 

karakter, og den udstationerede 

arbejdstager vender sædvanligvis tilbage 

til sit hjemland efter udførelsen af det 

arbejde, der var årsag til 

udstationeringen. I lyset af den lange 

varighed af visse udstationeringer og i 

erkendelse af forbindelsen mellem 

værtslandets arbejdsmarked og de 

arbejdstagere, der er udstationeret i 

sådanne lange perioder, er det imidlertid 

nødvendigt for udstationeringer på over 

24 måneder at fastsætte, at værtslande bør 

påse, at virksomheder, der udstationerer 

arbejdstagere til deres område, sikrer et 

supplerende sæt vilkår, som obligatorisk 

finder anvendelse på arbejdstagere i den 

medlemsstat, hvor arbejdet udføres. 
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forordningen. Arbejdstageren vil navnlig 

være omfattet af beskyttelsen og fordelene 

i henhold til Rom I-forordningen. 

Or. en 

 

 


