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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Med tanke på den långa 

varaktigheten av vissa 

utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 

att vid utstationeringar som varar längre än 

24 månader föreskriva att 

värdmedlemsstaten anses vara det land 
där arbetet utförs. I enlighet med principen 

i Rom I-förordningen ska lagstiftningen i 

värdmedlemsstaten därför tillämpas på de 

utstationerade arbetstagarnas 

anställningsavtal om inget annat lagval 

har gjorts av parterna. Om ett annat val 

gjorts kan det dock inte medföra att de 

anställda förvägras det skydd som de 

erbjuds genom bestämmelser från vilka 

undantag inte får göras genom avtal 

enligt lagen i värdmedlemsstaten. Detta 

bör gälla från början av utstationeringen 

när den förväntas vara i mer än 24 

månader och från första dagen efter de 24 

månaderna när utstationeringens faktiska 

varaktighet överstiger denna period. 

Denna bestämmelse påverkar inte rätten 

hos företag som utstationerar 

arbetstagare till en annan medlemsstats 

territorium att åberopa friheten att 

tillhandahålla tjänster även i fall där 

utstationeringen överskrider 24 månader. 

Syftet är helt enkelt att skapa rättslig 

förutsebarhet vid tillämpningen av Rom I-

förordningen på en specifik situation utan 

(8) Utstationering är av tillfällig 

karaktär och utstationerade arbetstagare 

brukar återvända till ursprungslandet 

efter att ha slutfört det arbete som 

utstationeringen avsåg. Med tanke på den 

långa varaktigheten av vissa 

utstationeringar, och som ett erkännande 

av kopplingen mellan arbetsmarknaden i 

värdlandet och utstationeringen av 

arbetstagare under sådana långa 

perioder, är det dock nödvändigt att vid 

utstationeringar som varar längre än 

24 månader föreskriva att värdländerna 

bör säkerställa att företag som 

utstationerar arbetstagare på deras 

territorium garanterar en rad ytterligare 

villkor som det är obligatoriskt att 

tillämpa på arbetstagare i den 

medlemsstat där arbetet utförs. 
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att ändra förordningen på något sätt. 

Arbetstagaren kommer framför allt att 

åtnjuta skydd och förmåner i enlighet 

med Rom I-förordningen. 

Or. en 

 

 


