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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a. tager Kommissionens erklæring, 

der er vedføjet som bilag til denne 

beslutning, til efterretning; 

Or. en 

Til orientering har erklæringen følgende ordlyd: 

"ERKLÆRING FRA EUROPA-KOMMISSIONEN 

Artikel 3, stk. 7, andet afsnit, i direktiv 96/71/EF, som ændret ved det direktiv, der er blevet 

vedtaget i dag, fastsætter, at 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. Det fastsættes også, at 

en arbejdsgiver, uden at dette berører stk. 1, første afsnit, litra h), godtgør den udstationerede 

arbejdstager sådanne udgifter i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis, 

der finder anvendelse på ansættelsesforholdet.  

Som Kommissionen forstår det, er national lovgivning og/eller praksis, der finder anvendelse 

på ansættelsesforholdet, i princippet den nationale lovgivning og/eller praksis i hjemlandet, 

medmindre andet fastsættes i overensstemmelse med EU-reglerne om international privatret. I 

lyset af Domstolens dom i sag C-396/13 (præmis 59) omfatter godtgørelse også den situation, 

hvor arbejdsgiveren afholder udgifterne til arbejdstagerne, uden at sidstnævnte først betaler 

dem og derefter anmoder om at få dem godtgjort. 

Kommissionen bemærker, at det i det direktiv, som er blevet vedtaget i dag, fastsættes, at 

eftersom international vejtransport er kendetegnet ved høj mobilitet, vil de reviderede regler 

om udstationering først finde anvendelse på denne sektor fra datoen for ikrafttrædelsen af den 

lovgivningsmæssige 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/EF om udstationering af førere i vejtransportsektoren. 

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigst muligt at vedtage retsakten 
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for at tilpasse reglerne til de udstationerede arbejdstageres specifikke behov i sektoren og 

samtidig sørge for, at det indre marked for vejtransport fungerer hensigtsmæssigt. 

Indtil datoen for anvendelsen af den sektorspecifikke retsakt forbliver direktiv 96/71/EF og 

direktiv 2014/67/EU i kraft inden for vejtransport. Disse lovgivningsmæssige retsakter finder 

ikke anvendelse på vejtransport, der ikke udgør udstationering.  

Kommissionen vil fortsat nøje overvåge, at de gældende regler, navnlig i 

vejtransportsektoren, håndhæves korrekt, og i givet fald træffe foranstaltninger." 

 

 


