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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 

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 

(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. 

Denne periode bør forlænges efter en 

begrundet meddelelse fra tjenesteyderen. 
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være omfattet af beskyttelsen og fordelene 

i henhold til Rom I-forordningen. 

Or. en 
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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) For at sikre større beskyttelse af 

arbejdstagere er det nødvendigt at værne 

om friheden til at udbyde tjenesteydelser 

på et fair grundlag på både kort og lang 

sigt, navnlig ved at forhindre misbrug af 

de rettigheder, som er garanteret ved 

traktaterne. Regler, der sikrer en sådan 

beskyttelse af arbejdstagere, kan 

imidlertid ikke påvirke den ret, som 

virksomheder, der udstationerer 

arbejdstagere til en anden medlemsstats 

område, har til at påberåbe sig den frie 

udveksling af tjenesteydelser også i 

tilfælde, hvor udstationeringen overstiger 

24 måneder. Enhver bestemmelse, der 

gælder for arbejdstagere, som er 

udstationeret i forbindelse med en 

udstationering på over 24 måneder, skal 

derfor være forenelig med denne frihed. 
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 

hvis de er forholdsmæssige og nødvendige. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I artikel 3 foretages følgende 

ændringer: 

(2) a) Stk. 1 affattes således: 

 Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1, 

stk. 1, omhandlede virksomheder, uanset 

hvilken lovgivning der finder anvendelse 

på ansættelsesforholdet, uden forskel 

sikrer arbejdstagere, der er udstationeret 

på deres område, arbejds- og 

ansættelsesvilkår, som dækker følgende 

områder som i den medlemsstat, på hvis 

område arbejdet udføres, er fastsat: 

 – ved lov eller administrative 

bestemmelser, og/eller 

 – ved kollektive aftaler eller 

voldgiftskendelser, der finder generel eller 

anden anvendelse i overensstemmelse 

med artikel 3, stk. 8. 

 a) maksimal arbejdstid og minimal 

hviletid 

 b) mindste antal betalte feriedage pr. år 

 c) aflønning, herunder overtidsbetaling; 

dette gælder ikke for erhvervstilknyttede 

tillægspensionsordninger 

 d) betingelserne for at stille arbejdstagere 

til rådighed, især via vikarbureauer 

 e) sikkerhed, sundhed og hygiejne på 

arbejdspladsen 

 f) beskyttelsesforanstaltninger med 



 

AM\1154342DA.docx  PE621.616v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

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. 

 h) betingelserne for arbejdstageres 

indkvartering, når de ydes af 

arbejdsgiveren til arbejdstagere, der ikke 

er på deres faste arbejdssted 

 i) ydelser eller godtgørelse af udgifter til 

dækning af udgifter til rejse, kost og logi 

til arbejdstagere, der er hjemmefra i 

erhvervsmæssigt øjemed; dette gælder 

udelukkende for udgifter til rejse, kost og 

logi afholdt af en udstationeret 

arbejdstager, når han/hun er nødsaget til 

at rejse til og fra sit faste arbejdssted i den 

medlemsstat, han/hun er udstationeret i, 

eller når han/hun midlertidigt af sin 

arbejdsgiver sendes fra dette arbejdssted 

til et andet arbejdssted. 

 Med henblik på anvendelsen af dette 

direktiv fastlægges begrebet aflønning i 

henhold til national lovgivning og/eller 

praksis i den medlemsstat, på hvis område 

arbejdstageren er udstationeret, og 

betyder alle de bestanddele af aflønning, 

der er obligatoriske efter national lov eller 

administrative bestemmelser, kollektive 

aftaler eller voldgiftskendelser, der finder 

generel anvendelse i den pågældende 

medlemsstat eller finder anden 

anvendelse i overensstemmelse med 

artikel 3, stk. 8. 

 Med forbehold af artikel 5 i direktiv 

2014/67/EU offentliggør medlemsstaterne 

i overensstemmelse med national 

lovgivning og/eller praksis uden unødig 

forsinkelse og på en gennemsigtig måde 

på det centrale officielle nationale 

websted, der er omhandlet i nævnte 

artikel, aflønnings bestanddele i 

overensstemmelse med første afsnit, litra 

c), og alle arbejds- og ansættelsesvilkår i 

overensstemmelse med artikel 3, stk. 1a. 
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Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne 

på det centrale officielle nationale 

websted er nøjagtige og ajourførte. 

Kommissionen offentliggør på sit websted 

adresserne på de centrale officielle 

nationale websteder. 

Hvis oplysningerne på det centrale 

officielle nationale websted ikke i 

overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 

2014/67/EU angiver, hvilke arbejds- og 

ansættelsesvilkår der finder anvendelse, 

tages dette i betragtning i 

overensstemmelse med national 

lovgivning og/eller praksis i forbindelse 

med fastsættelse af sanktioner i tilfælde af 

overtrædelse af nationale bestemmelser, 

der vedtages i medfør af dette direktiv, i 

det omfang det er nødvendigt for at sikre, 

at de er forholdsmæssige. 

1a. Når en udstationerings faktiske 

varighed overstiger 24 måneder, påser 

medlemsstaterne, at de i artikel 1, stk. 1, 

omhandlede virksomheder, uanset hvilken 

lov der finder anvendelse på 

ansættelsesforholdet, uden forskel sikrer 

de arbejdstagere, der er udstationeret på 

deres område, i tillæg til de arbejds- og 

ansættelsesvilkår, der er omhandlet i stk. 

1, alle de relevante arbejds- og 

ansættelsesvilkår, som er fastsat i den 

medlemsstat, på hvis område arbejdet 

udføres: 

a) ved lov eller administrative 

bestemmelser, og/eller 

(b) ved kollektive aftaler eller 

voldgiftskendelser, der finder generel eller 

anden anvendelse i overensstemmelse 

med artikel 3, stk. 8. 

Første afsnit finder ikke anvendelse på 

følgende områder: 

a) procedurerne, formaliteterne og 

betingelserne i forbindelse med indgåelse 

og ophævelse af ansættelseskontrakter, 

herunder konkurrenceforbud 

b) erhvervstilknyttede 

tillægspensionsordninger. 

Hvis virksomheden omhandlet i artikel 1, 

stk. 1, erstatter en udstationeret 
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arbejdstager med en anden udstationeret 

arbejdstager, som udfører den samme 

opgave på samme sted, er 

udstationeringens varighed i forbindelse 

med dette stykke den samlede varighed af 

de enkelte berørte arbejdstageres 

udstationeringsperioder. I forbindelse 

med denne artikel fastlægges begrebet 

"den samme opgave på samme sted" 

under hensyntagen til bl.a. arten af den 

tjenesteydelse, der skal leveres, det 

arbejde, der skal udføres, og 

arbejdspladsens adresse(r). 

" 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget har til formål at bringe den vedtagne tekst tilbage på linje med Kommissionens 

forslag, hvor en varighed på 24 måneder for udstationering blev foreslået. I øjeblikket findes der ikke 

nogen frist for levering af tjenesteydelser i forbindelse med udstationering af arbejdstagere. 

Fristen på 24 måneder blev af forhandlingsteamet afkortet til 12 måneder, hvilket er en meget kort 

periode og klart begrænser udøvelsen af en af de grundlæggende frihedsrettigheder i EU, dvs. den frie 

udveksling af tjenesteydelser. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2. Direktiv 96/71/EF og 2014/67/EF 

finder ikke anvendelse på 

vejtransportsektoren indtil datoen for 

anvendelsen af den lovgivningsmæssig 

retsakt 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. 

Or. en 

Begrundelse 

Forhandlingsteamet løste ikke problemet med de verserende overtrædelsessager og administrative 

spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af 2014/67 (håndhævelsesdirektivet) på transportsektoren. 

Formålet med ændringsforslaget er at suspendere anvendelsen af disse foranstaltninger indtil specifikke 

regler er vedtaget og finder anvendelse på transportsektoren (i form af "lex specialis", som er en del af 

pakken for mobilitet og som for øjeblikket er under drøftelse). 

 


