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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om retten til at være offline
(2019/2181(INL))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

– der henviser til artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF, sammenholdt med artikel 153, stk. 1, 
litra a), b) og i), i TEUF,

– der henviser til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet1,

– der henviser til Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af 
foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for 
arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et 
vikaransættelsesforhold2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 
2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)2019/1152 af 20. juni 2019 
om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 
2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om 
ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU5,

– der henviser til artikel 23 og 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder (chartret),

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig princip nr. 5, 7, 8, 9 
og 10,

– der henviser til konventionerne og henstillingerne fra Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO), særlig konventionen om arbejdstid (industrien) fra 1919 (nr. 
1), konventionen om kollektive forhandlinger fra 1981 (nr. 163), konventionen fra 1981 
om arbejdstagere med familiemæssige forpligtelser (nr. 156) og den ledsagende 
henstilling (nr. 165),

– der henviser til artikel 24 i verdenserklæringen om menneskerettigheder,

1 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
2 EFT L 206 af 29.7.1991, s. 19.
3 EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9.
4 EUT L 186 af 11.7.2019, s. 105.
5 EUT L 188 af 12.7.2019, s. 79.
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– der henviser til evalueringen af den europæiske merværdi fra Europa-Parlamentets 
Forskningstjenestes (EPRS') Enhed for Europæisk Merværdi med titlen "The right to 
disconnect" (Retten til at være offline)6,

– der henviser til Eurofounds rapport af 31. juli 2019 "The right to switch off" (Retten til 
at slukke),

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis vedrørende kriterierne for 
fastlæggelse af arbejdstid, herunder vagttjeneste og tilkaldevagter, om betydningen af 
hviletid, kravet om måling af arbejdstid og kriterierne for bestemmelse af en 
arbejdstagers status7,

– der henviser til rapporten fra UNI Global Union "The Right to Disconnect: Best 
Practices" (Retten til at være offline: Bedste praksis),

– der henviser til punkt 17 i sin beslutning af 10. oktober 2019 om beskæftigelses- og 
socialpolitikker i euroområdet8,

– der henviser til artikel 5 i Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 2005 om 
vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer,9,

– der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-
0000/2019),

A. der henviser til, at der i øjeblikket ikke findes nogen specifik EU-lovgivning om 
arbejdstagerens ret til at logge af digitale værktøjer, herunder informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT), til arbejdsformål; 

B. der henviser til, at digitalisering har medført mange fordele for arbejdsgivere og 
arbejdstagere, men også ulemper, fordi den kan intensivere arbejdet, udvide 
arbejdstiden og øge uforudsigeligheden i arbejdstiden, idet grænserne mellem arbejdsliv 
og privatliv udviskes;

C. der henviser til, at den stadig større anvendelse af digitale redskaber til arbejdsformål 
har resulteret i en kultur, hvor man "altid er forbundet" eller "altid på", som kan have en 
skadelig indvirkning på arbejdstagernes grundlæggende rettigheder, rimelige 
arbejdsvilkår, herunder en rimelig løn, begrænsning af arbejdstid og balance mellem 
arbejdsliv og privatliv samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, såvel som på 
ligestillingen mellem mænd og kvinder på grund af deres uforholdsmæssige 
konsekvenser for arbejdstagere med omsorgsforpligtelser, som ofte er kvinder;

6 PE 642.847, juli 2020. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649356/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
7 Jf. bl.a. Domstolens dom af 5. oktober 2004, Pfeiffer m.fl., C-397/01 til C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, 
præmis 93; dom af 21. februar 2018, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82, C-518/15, præmis 66; dom af 7. september 
2006, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, C-484/04, ECLI:EU:C:2006:526, præmis 36; dom af 14. 
maj 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, ECLI:EU:C:2019:402, præmis 60 
og dom af 17. november 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C‑216/15, ECLI:EU:C:2016:883, præmis 27.
8 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0033.
9 EUT L 262 af 7.10. 2005, s. 1.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649356/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
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D. der henviser til, at de foranstaltninger, der er truffet som følge af covid-19-krisen, har 
ændret den måde, folk arbejder på; der henviser til, at over en tredjedel af EU's 
arbejdstagere begyndte at arbejde hjemmefra under nedlukningen til sammenligning 
med 5 %, som plejede at arbejde hjemmefra, og at der var en betydelig stigning i brugen 
af digitale værktøjer til arbejdsformål;

E. der henviser til, at retten til at være offline bør være en grundlæggende rettighed og et 
vigtigt socialpolitisk mål for at sikre beskyttelse af alle arbejdstageres rettigheder i den 
nye digitale tidsalder;

1. understreger, at digitale værktøjer, herunder IKT, til arbejdsformål har øget 
fleksibiliteten med hensyn til tid, sted og måde, hvorpå arbejdet kan udføres, og 
arbejdstagerne kan nås;

2. understreger, at konstant opkobling kombineret med høje jobkrav og den stigende 
forventning om, at arbejdstagerne er kontaktbare på et hvilket som helst tidspunkt, kan 
have en negativ indvirkning på arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og deres 
fysiske og psykiske sundhed og trivsel;

3. bemærker, at en stigende mængde dokumentation understreger, at virkningerne af en 
reduktion af den normale lange arbejdstid omfatter positive virkninger for 
arbejdstagernes fysiske og mentale sundhed, forbedret sikkerhed på arbejdspladsen og 
øget arbejdsproduktivitet som følge af mindre træthed og stress, højere 
medarbejdertilfredshed og -motivation og lavere fravær10;

4. anerkender betydningen af at anvende digitale værktøjer til arbejdsformål korrekt og 
effektivt og passe på at undgå enhver form for krænkelse af arbejdstagernes ret til 
rimelige arbejdsvilkår, herunder en rimelige løn, begrænsning af arbejdstiden og 
balance mellem arbejdsliv og privatliv samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

5. er af den opfattelse, at forstyrrelse af arbejdstagere uden for arbejdstiden øger risikoen 
for ulønnet overarbejde, har en negativ indvirkning på balancen mellem deres arbejdsliv 
og privatliv, forhindrer dem i at hvile ordentligt ud efter arbejdet og øger risikoen for 
psykosociale og fysiske problemer såsom angst, depression og udbrændthed;

6. anerkender Eurofounds resultater, som viser, at folk, der arbejder hjemmefra, er mere 
tilbøjelige til at have længere og mere uregelmæssige arbejdstider; understreger, at 
antallet af arbejdstagere i EU, der rapporterer om lange arbejdstider, eller som ikke kan 
nyde godt af fritid, er stigende;

7. gentager, at kombinationen af lange arbejdstider og højere krav til personer, der 
arbejder hjemmefra under covid-19-krisen, sandsynligvis vil indebære større risici for 
arbejdstagerne end forventet og have en negativ indvirkning på kvaliteten af deres 
arbejdstid og balancen mellem deres arbejdsliv og privatliv;

8. understreger, at arbejdstagernes ret til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er en 
central del af retten til at være offline, idet den beskytter arbejdstagernes fysiske og 

10 Messenger, ILO, refereret i evalueringen af den europæiske merværdi fra Europa-Parlamentets 
Forskningstjenestes (EPRS') Enhed for Europæisk Merværdi med titlen "The right to disconnect" (Retten til at 
være offline), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
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mentale sundhed og trivsel og beskytter dem mod psykosociale risici; gentager, at det er 
vigtigt at gennemføre psykosociale risikovurderinger på virksomhedsniveau;

9. anerkender, at retten til at være offline ikke er udtrykkeligt reguleret i EU-retten; minder 
om, at en række medlemsstater har truffet foranstaltninger til at regulere brugen af 
digitale redskaber til arbejdsformål for at sikre beskyttelse af arbejdstagerne;

10. opfordrer Kommissionen til at evaluere og gribe ind over for risiciene ved ikke at 
beskytte retten til at være offline;

11. opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne og arbejdsgiverne sikrer, at 
arbejdstagerne er i stand til at udøve deres ret til at være offline; 

12. opfordrer Kommissionen til at vedtage et EU-direktiv for at sikre, at arbejdstagerne har 
mulighed for at udøve deres ret til at være offline og for at regulere anvendelsen af 
eksisterende og nye digitale redskaber til arbejdsformål; 

13. har den holdning, at det nye direktiv bør præcisere og supplere direktiv 2003/88/EF, 
(EU) 2019/1152 og (EU) 2019/1158, og mener, at det bør sikre løsninger til at tage hånd 
om arbejdsgivernes forpligtelser og arbejdstagernes forventninger til tilrettelæggelsen af 
deres arbejdstid, når de anvender digitale værktøjer; 

14. understreger, at retten til at være offline giver arbejdstagere mulighed for at afstå fra at 
beskæftige sig med arbejdsrelaterede opgaver, aktiviteter og elektronisk kommunikation 
såsom telefonopkald, e-mails og andre meddelelser uden for deres arbejdstid, herunder i 
hvileperioder, på helligdage og under årlig ferie og andre typer af fravær uden at 
risikere, at det får negative konsekvenser;

15. gentager, at begrænsning af arbejdstiden anses for at være afgørende for at sikre 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i Unionen; 

16. understreger, at Kommissionen, medlemsstaterne, arbejdsgiverne og arbejdstagerne 
aktivt skal støtte og tilskynde til retten til at være offline og fremme en effektiv, 
begrundet og afbalanceret tilgang til digitale værktøjer på arbejdspladsen samt 
oplysningstiltag, uddannelses- og efteruddannelseskampagner vedrørende arbejdstid og 
retten til at være offline;

17. er af den faste overbevisning, at arbejdsgivere ikke bør kræve, at arbejdstagerne er 
direkte eller indirekte tilgængelige eller kontaktbare uden for deres arbejdstid, og at de 
bør give arbejdstagerne tilstrækkelig information, herunder en skriftlig erklæring, der 
beskriver arbejdstagernes ret til at være offline og som minimum indeholder de 
praktiske aftaler om at slukke for digitale redskaber til arbejdsformål, herunder 
eventuelle arbejdsrelaterede kontrol- eller overvågningsværktøjer, måden, hvorpå 
arbejdstiden registreres, arbejdsgiverens vurdering af sundhed og sikkerhed og 
foranstaltningerne til beskyttelse af arbejdstagerne mod ugunstig behandling og til 
gennemførelse af arbejdstagernes klageadgang;

18. understreger vigtigheden af, at arbejdsmarkedets parter sikrer en effektiv gennemførelse 
og håndhævelse af retten til at være offline; mener, at medlemsstaterne skal sikre, at 
arbejdstagerne er i stand til at udøve deres ret til at være offline, herunder gennem 
kollektive overenskomster;
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19. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdstagere, der påberåber sig deres ret til at 
være offline, beskyttes mod repressalier og andre negative konsekvenser, og at der 
findes mekanismer til behandling af klager eller brud på retten til at være offline

20. anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 225 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde at fremsætte et forslag til en retsakt om retten til at være offline i 
overensstemmelse med henstillingerne i bilaget;

21. finder, at forslaget er uden finansielle følgevirkninger;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget 
til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING:
HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 

ANMODES OM

ORDLYDEN AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om retten til at være offline

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

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter den almindelige lovgivningsprocedure3, og

ud fra følgende betragtninger: 

1) Artikel 153, stk. 1, litra a), b) og i), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at Unionen skal støtte og supplere medlemsstaternes 
indsats inden for forbedring af arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed, arbejdsvilkårene og lige muligheder for mænd og kvinder på 
arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet. 

2) Artikel 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (charteret) 
fastsætter, at enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold og til 
en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder samt 
til årlig ferie med løn. Chartrets artikel 30 fastsætter retten til beskyttelse i tilfælde af 
ubegrundet opsigelse, og chartrets artikel 20 og 21 indeholder bestemmelser om lighed 
for loven og forbyder forskelsbehandling. Chartrets artikel 23 kræver, at der sikres 
ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn.

3) Den europæiske søjle for sociale rettigheder fastsætter, at arbejdstagerne – uanset typen 
og varigheden af ansættelsesforholdet – har ret til rimelig og lige behandling med 
hensyn til arbejdsforhold, at der sikres den nødvendige fleksibilitet hos arbejdsgiverne 

1 EUT C…
2 EUT C…
3 Europa-Parlamentets holdning:
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til hurtigt at tilpasse sig ændringer i de økonomiske forhold, at innovative 
arbejdsformer, der sikrer arbejdsvilkår af høj kvalitet, skal fremmes, og at 
ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, skal forhindres, bl.a. ved at forbyde 
misbrug af atypiske kontrakter (princip nr. 5). De fastsætter også, at arbejdstagere ved 
ansættelsesforholdets start har ret til at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder 
og pligter som følge af ansættelsesforholdet (princip nr. 7), at arbejdsmarkedets parter 
skal høres om udformningen og gennemførelsen af økonomiske, beskæftigelsesmæssige 
og sociale politikker i overensstemmelse med national praksis (princip nr. 8), at 
forældre og personer med omsorgsforpligtelser har ret til passende orlov og fleksible 
arbejdsordninger (princip nr. 9), og at arbejdstagerne har ret til et sundt, sikkert og 
veltilpasset arbejdsmiljø og databeskyttelse samt retten til et arbejdsmiljø, der er 
tilpasset deres erhvervsmæssige behov, og som gør det muligt for dem at forlænge deres 
deltagelse på arbejdsmarkedet (princip nr. 10). 

4) Dette direktiv tager hensyn til konventionerne og henstillingerne fra Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) for så vidt angår tilrettelæggelsen af arbejdstiden, herunder 
særlig konventionen om arbejdstid (industrien) fra 1919 (nr. 1), konventionen om 
kollektive forhandlinger fra 1981 (nr. 163), konventionen fra 1981 om arbejdstagere 
med familiemæssige forpligtelser (nr. 156) og den ledsagende henstilling (nr. 165),

5) Artikel 24 i verdenserklæringen om menneskerettighederne fastslår, at enhver har ret til 
hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden og periodisk ferie med 
løn.

6) Digitale værktøjer gør det muligt for arbejdstagerne at arbejde hvor som helst og når 
som helst og kan bidrage til at forbedre arbejdstagernes balance mellem arbejdsliv og 
privatliv. Brugen af digitale værktøjer, herunder IKT, til arbejdsformål har dog også 
mulige negative virkninger, f.eks. kan de medføre en længere arbejdstid ved at tilskynde 
arbejdstagerne til at arbejde uden for deres arbejdstid, en højere arbejdsintensitet og en 
udviskning af grænserne mellem arbejdstid og fritid. Hvis sådanne digitale værktøjer 
ikke udelukkende anvendes i arbejdstiden, kan de påvirke arbejdstagernes privatliv. For 
arbejdstagere med ulønnet omsorgsansvar kan digitale værktøjer gøre det særlig 
vanskeligt at finde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv. Kvinder bruger mere 
tid end mænd på at opfylde sådanne omsorgsforpligtelser, arbejder færre timer i lønnet 
beskæftigelse og kan ryge helt ud af arbejdsmarkedet. 

7) Desuden kan digitale værktøjer, der anvendes til arbejdsformål, skabe konstant pres og 
stress, have en skadelig indvirkning på arbejdstagernes fysiske og mentale sundhed og 
trivsel og føre til arbejdsrelaterede sygdomme såsom angst, depression og udbrændthed, 
som på sin side lægger en stadig større byrde på arbejdsgiverne og de sociale 
sikringsordninger. I betragtning af de udfordringer, der er forbundet med den væsentligt 
øgede anvendelse af digitale værktøjer til arbejdsformål, atypiske ansættelsesforhold og 
telearbejdsordninger, navnlig i forbindelse med stigningen i mængden af telearbejde 
som følge af covid-19-krisen, er det blevet endnu mere presserende at sikre, at 
arbejdstagerne er i stand til at udøve deres ret til at være offline. 

8) Den øgede anvendelse af digitale teknologier har ændret de traditionelle arbejdsformer 
og har skabt en kultur, hvor man "altid er forbundet" og "altid på". I denne forbindelse 
er det vigtigt at sikre beskyttelsen af arbejdstagernes grundlæggende rettigheder, 
rimelige arbejdsforhold, herunder deres ret til en rimelig løn og opretholdelsen af deres 
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arbejdstid, sundhed og sikkerhed samt ligestilling mellem mænd og kvinder.

9) Retten til at være offline refererer til arbejdstagernes ret til ikke at deltage i 
arbejdsrelaterede aktiviteter eller kommunikation uden for arbejdstiden ved hjælp af 
digitale værktøjer såsom telefonopkald, e-mail eller andre meddelelser. Retten til at 
være offline bør give arbejdstagerne ret til at slukke for deres arbejdsrelaterede 
værktøjer og til ikke at reagere på en arbejdsgivers anmodninger uden for arbejdstid 
uden risiko for negative konsekvenser som f.eks. afskedigelse eller andre 
gengældelsesforanstaltninger. Omvendt bør arbejdsgivere forbydes at anvende 
arbejdstagernes arbejdskraft uden for arbejdstiden.

10) Retten til at være offline bør gælde for alle arbejdstagere og alle sektorer, både 
offentlige og private. Formålet med retten til at være offline er at sikre beskyttelsen af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed samt rimelige arbejdsvilkår, herunder balance 
mellem arbejdsliv og privatliv.

11) Der findes i øjeblikket ingen EU-lovgivning, der specifikt regulerer retten til at være 
offline. Rådets direktiv 89/391/EØF4 og 91/383/EØF5 har til formål at fremme 
forbedringer af sikkerheden og sundheden for arbejdstagere, der har et tidsubegrænset 
eller tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold; Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF6 fastsætter minimumsstandarder for 
sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/11527 har til formål at forbedre 
arbejdsvilkårene ved at fremme en mere gennemsigtig og forudsigelig beskæftigelse; og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/11588 fastsætter 
minimumsforskrifter med henblik på at gøre det lettere at forene arbejdsliv og privatliv 
for arbejdstagere, der er forældre eller omsorgspersoner.

12) I henhold til direktiv 2003/88/EF har arbejdstagere i Unionen ret til 
minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden. I den forbindelse fastsætter direktivet daglige pauser, hvilepauser, ugentlig 
hviletid, maksimal ugentlig arbejdstid og årlig ferie og regulerer visse aspekter af 
natarbejde, skifteholdsarbejde og arbejdsrytmer. Det er fast retspraksis ved Den 
Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), at vagttjeneste, hvorunder en 
arbejdstager skal være fysisk tilstede på det sted, der er fastlagt af arbejdsgiveren, "fuldt 
ud skal anses for at være arbejdstid, uanset at vedkommende under denne vagt ikke 
faktisk har udført vedvarende arbejde"9, og at en tilkaldevagt, som en arbejdstager er 
forpligtet til at tilbringe hjemme, men hvor vedkommende samtidig skal være til 

4 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

5 Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af 
sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset 
ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold (EFT L 206 af 29.7.1991, s. 19).

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i 
forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og 
forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 105).

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019 om balance mellem arbejdsliv 
og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU, (EUT L 
188 af 12.7.2019, s.79).

9 Domstolens dom af 5. oktober 2004, Pfeiffer m.fl., C-397/01 til C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, 
præmis 93.
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rådighed for arbejdsgiveren, skal betragtes som arbejdstid10. Endvidere har EU-
Domstolen fortolket minimumshvileperioder som "regler af en særlig betydning inden 
for Fællesskabets sociallovgivning, der gælder som et mindstekrav for enhver 
arbejdstager af hensyn til beskyttelsen af hans sikkerhed og sundhed"11. Direktiv 
2003/88/EF indeholder imidlertid ingen udtrykkelige bestemmelser om en arbejdstagers 
ret til at være offline uden for arbejdstiden, i hvileperioderne eller i forbindelse med 
anden fritid.

13) Domstolen har bekræftet, at direktiv 89/391/EØF og 2003/88/EF pålægger 
arbejdsgiverne at indføre et system, der gør det muligt at måle varigheden af den tid, 
som hver enkelt arbejdstager har arbejdet hver dag, og at et sådant system skal være 
"objektivt, pålideligt og tilgængeligt"12.

14) I sin retspraksis har EU-Domstolen fastlagt kriterier for bestemmelse af en arbejdstagers 
status. Domstolens fortolkning af disse kriterier bør tages i betragtning ved 
gennemførelsen af dette direktiv. Under forudsætning af, at de opfylder disse kriterier, 
er atypiske arbejdstagere, såsom arbejdstagere på tilkaldebasis, deltidsansatte, 
periodiske arbejdstagere, voucher-baserede arbejdstagere, arbejdstagere på 
onlineplatforme, praktikanter og lærlinge, uanset om de er ansat i den private eller 
offentlige sektor, omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Misbrug af betegnelsen 
selvstændig erhvervsdrivende som defineret i national ret, enten på nationalt plan eller i 
grænseoverskridende situationer, er en form for uretmæssigt angivet arbejde, som ofte 
forbindes med sort arbejde. Betegnelsen "proformaselvstændig" anvendes om en 
person, der erklæres at være selvstændig, selv om vedkommende opfylder de kriterier, 
som karakteriserer et ansættelsesforhold, for at undgå bestemte retlige eller 
skattemæssige forpligtelser. Sådanne personer bør være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Fastlæggelsen af, om der foreligger et ansættelsesforhold, bør være 
baseret på de faktiske omstændigheder i forbindelse med arbejdets reelle udførelse og 
ikke på parternes beskrivelse af forholdet. I dette direktiv forstås ved "arbejdstager" 
enhver arbejdstager, der har et ansættelsesforhold, der opfylder Domstolens kriterier.

15) I de seneste årtier er mængden af standardansættelseskontrakter faldet, og udbredelsen 
af atypiske eller fleksible arbejdsordninger er steget, hvilket i høj grad skyldes 
digitaliseringen af økonomiske aktiviteter. Der findes EU-lovgivning om visse typer 
atypisk arbejde. Rådets direktiv 97/81/EF13 gennemfører rammeaftalen mellem 
arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om deltidsarbejde og har til formål at 
afskaffe forskelsbehandling af deltidsansatte, forbedre kvaliteten af deltidsarbejde, lette 
udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse 
af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til arbejdsgivernes og arbejdstagernes 
behov. Rådets direktiv 1999/70/EF14 gennemfører rammeaftalen mellem 
arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om tidsbegrænsede kontrakter og har til 
formål at forbedre kvaliteten af tidsbegrænset ansættelse ved at sikre anvendelsen af 

10 Domstolens dom af 21. februar 2018, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82, C-518/15, præmis 66.
11 Domstolens dom af 7. september 2006, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, C-484/04, 

ECLI:EU:C:2006:526, præmis 36.
12 Domstolens dom af 14. maj 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, 

ECLI:EU:C:2019:402, præmis 60.
13 Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er 

indgået af Unice, CEEP og EFS (EFT L 14 af 20.1.1998, s.9).
14 Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der 

er indgået af EFS, UNICE og CEEP, (EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43).
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princippet om ikke-diskrimination og forhindre misbrug hidrørende fra flere på 
hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF15, der blev vedtaget, efter at de 
europæiske arbejdsmarkedsparter ikke formåede at få vedtaget en rammeaftale, har til 
formål at sikre beskyttelsen af vikaransatte og forbedre kvaliteten af vikararbejde ved at 
sikre ligebehandling og ved at anerkende vikarbureauer som arbejdsgivere, samtidig 
med at der tages hensyn til behovet for at etablere passende rammer for anvendelsen af 
vikararbejde med henblik på at bidrage effektivt til at skabe arbejdspladser og til at 
udvikle fleksible former for arbejde. Desuden vedtog de europæiske 
arbejdsmarkedsparter rammeaftaler om telearbejde i juli 2002 og om digitalisering i juni 
2020. Sidstnævnte fastsætter mulige foranstaltninger, der skal aftales mellem 
arbejdsmarkedets parter med hensyn til, hvornår arbejdstagerne logger på og logger af.

16) Artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2008/104/EF fastsætter, at 
begrebet "arbejdstager" skal defineres i national ret. EU-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at de kriterier, der er fastlagt i Domstolens faste praksis, skal anvendes til at 
vurdere, om en person har status som arbejdstager. Navnlig er spørgsmålet om, hvorvidt 
en person "præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger", 
afgørende, mens "den juridiske betegnelse af dette arbejdsforhold i national ret og dettes 
form samt karakteren af retsforholdet mellem de to personer ikke er afgørende i denne 
henseende"16.

17) Nogle medlemsstater har taget skridt til at regulere retten til at være offline for 
arbejdstagere, der anvender digitale værktøjer til arbejdsformål. Andre medlemsstater 
fremmer brugen af digitale værktøjer til arbejdsformål uden specifikt at tackle risiciene, 
en tredje gruppe af medlemsstater anvender generel lovgivning på brugen af digitale 
værktøjer, og en fjerde gruppe har ingen specifik lovgivning17. Foranstaltninger på EU-
plan på dette område ville sikre krav om at beskytte alle arbejdstagere i Unionen, som 
anvender digitale værktøjer til arbejdsformål, og mere specifikt deres grundlæggende 
rettigheder med hensyn til rimelige arbejdsvilkår.

18) Formålet med dette direktiv er at forbedre arbejdsvilkårene for alle arbejdstagere ved at 
fastsætte minimumskrav for retten til at være offline, men samtidig sikre 
arbejdsmarkedets tilpasningsevne. Dette direktiv bør gennemføres på en måde, der er i 
overensstemmelse med direktiv 2003/88/EF, (EU) 2019/1152 og (EU) 2019/1158.

19) De praktiske foranstaltninger i forbindelse med arbejdstagerens udøvelse af retten til at 
være offline og arbejdsgiverens gennemførelse af denne ret bør kunne aftales mellem 
arbejdsmarkedets parter ved kollektiv overenskomst eller på 
arbejdsgivervirksomhedsniveau. Medlemsstaterne bør sikre, at arbejdsgivere forsyner 
arbejdstagerne med en skriftlig erklæring om disse praktiske foranstaltninger.

20) Arbejdsmarkedets parters autonomi bør respekteres. Medlemsstaterne bør kunne give 
arbejdsmarkedets parter mulighed for at opretholde, forhandle, indgå og håndhæve 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 
327 af 5.12.2008, s. 9).

16 Domstolens dom af 17. november 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C‑216/15, 
ECLI:EU:C:2016:883, præmis 27.

17 Eurofound.
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kollektive aftaler om håndhævelse af alle eller visse af bestemmelserne i dette direktiv.

21) Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med deres nationale ret og praksis sikre en 
effektiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter og fremme og styrke den sociale dialog 
med henblik på gennemførelse af dette direktiv. Medlemsstaterne bør kunne overlade 
gennemførelsen af dette direktiv til arbejdsmarkedets parter, hvor arbejdsmarkedets 
parter anmoder herom i fællesskab, og forudsat at medlemsstaterne træffer alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for, at de til enhver tid kan garantere de resultater, 
der tilstræbes med dette direktiv.

22) Arbejdsgiverne bør ikke have ret til at fravige kravet om at gennemføre retten til at være 
offline på anden måde end gennem kollektiv overenskomst eller efter aftale mellem 
arbejdsmarkedets parter på arbejdsgivervirksomhedsniveau. Sådanne aftaler bør også 
indeholde kriterier for fastsættelsen af kompensation for enhver form for arbejde udført 
uden for arbejdstiden. En sådan kompensation bør kunne tage form af fridage eller 
finansiel godtgørelse. I tilfælde af en finansiel godtgørelse bør den mindst svare til 
arbejdstagernes sædvanlige løn.

23) Arbejdstagere, der udøver deres rettigheder i henhold til dette direktiv, bør beskyttes 
mod eventuelle negative konsekvenser, herunder afskedigelse og andre 
gengældelsesforanstaltninger. Sådanne arbejdstagere bør også beskyttes mod 
diskriminerende foranstaltninger såsom indkomsttab eller tabte 
forfremmelsesmuligheder. 

24) Arbejdstagere bør have passende retlig og administrativ beskyttelse mod eventuel 
ufordelagtig behandling som følge af udøvelsen af eller forsøget på at udøve de 
rettigheder, der er fastsat i dette direktiv, herunder retten til at klage og retten til at 
indlede administrative eller retlige procedurer for at sikre overholdelse af dette direktiv. 

25) Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med national lovgivning, kollektive 
overenskomster eller praksis fastsætte de nærmere regler for udøvelse af den ret til at 
være offline, som fastsættes i dette direktiv. Medlemsstaterne bør fastsætte effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for tilsidesættelse af forpligtelserne i 
henhold til dette direktiv.

26) Bevisbyrden for, at en afskedigelse eller tilsvarende skade ikke fandt sted med den 
begrundelse, at en arbejdstager udøvede eller ønskede at udøve sin ret til at være offline, 
bør påhvile arbejdsgiveren, når arbejdstageren ved en domstol eller en anden kompetent 
myndighed har fremlagt faktiske omstændigheder, der kan give anledning til en 
formodning om, at arbejdstageren er blevet afskediget eller har lidt skade på et sådant 
grundlag. 

27) Dette direktiv fastsætter mindstekrav og berører dermed ikke medlemsstaternes 
beføjelser til at indføre og opretholde mere gunstige bestemmelser. Dette direktiv udgør 
ikke en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau af beskyttelse, som 
arbejdstagerne har på det område, som direktivet omfatter. 

28) Kommissionen bør evaluere gennemførelsen af dette direktiv med henblik på at 
overvåge og sikre overholdelsen af dette direktiv. Med henblik herpå bør 
medlemsstaterne regelmæssigt aflægge rapport til Kommissionen. 
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29) For at vurdere virkningen af dette direktiv opfordres Kommissionen og 
medlemsstaterne til fortsat at samarbejde med hinanden om at udvikle sammenlignelige 
statistikker og data om gennemførelsen af de rettigheder, der er fastsat i dette direktiv. 

30) Målet for dette direktiv, nemlig at etablere en passende sikring af håndhævelsen af 
retten til at være offline i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan, 
og Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv 
ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV: 

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1 Dette direktiv fastsætter mindstekrav, der sætter arbejdstagere, som anvender digitale 
værktøjer, herunder IKT, til arbejdsformål, i stand til at udøve deres ret til at være 
offline og sikrer, at arbejdsgiverne respekterer arbejdstagernes ret til at være offline. Det 
gælder for alle sektorer, både offentlige og private, og for alle arbejdstagere, herunder 
arbejdstagere på tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, voucher-baserede arbejdstagere, 
arbejdstagere på onlineplatforme samt praktikanter og lærlinge, forudsat at de opfylder 
de kriterier for fastsættelse af status som arbejdstager, der er fastlagt af EU-Domstolen. 

2 Dette direktiv præciserer og supplerer direktiv 2003/88/EF, (EU) 2019/1152 og (EU) 
2019/1158 med henblik på de i stk. 1 nævnte formål.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1. "at være offline": ikke at deltage direkte eller indirekte i arbejdsrelaterede aktiviteter 
eller kommunikation ved hjælp af digitale værktøjer uden for arbejdstiden

2. "arbejdstid": arbejdstid som defineret i artikel 2, nr. 1), i direktiv 2003/88/EF.

Artikel 3

Retten til at være offline

1. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgivere giver arbejdstagerne mulighed for at udøve 
deres ret til at være offline. 
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2. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgiverne registrerer individuelle arbejdstider på en 
objektiv, pålidelig og tilgængelig måde. Enhver arbejdstager skal til enhver tid kunne 
anmode om og få udleveret oplysninger om deres arbejdstid. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgiverne gennemfører retten til at være offline på en 
retfærdig, lovlig og gennemsigtig måde.

Artikel 4

Foranstaltninger til gennemførelse af retten til at være offline

1. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagerne er i stand til at udøve deres ret til at være 
offline, og at arbejdsgiverne gennemfører denne ret. Med henblik herpå skal 
medlemsstaterne som minimum sørge for følgende arbejdsvilkår: 

a) de praktiske foranstaltninger til at få slukket for digitale værktøjer til 
arbejdsformål, herunder eventuelle arbejdsrelaterede kontrol- eller 
overvågningsværktøjer

b) den måde, hvorpå arbejdsgivere registrerer arbejdstid

c) indholdet og hyppigheden af arbejdsgivernes vurderinger af sundhed og 
sikkerhed, herunder psykosociale risikovurderinger, med hensyn til retten til at 
være offline

d) kriterierne for arbejdsgiveres eventuelle dispensation fra deres krav om at 
gennemføre en arbejdstagers ret til at være offline

e) i tilfælde af en dispensation i henhold til litra d) kriterierne for beregning af, 
hvordan kompensation for arbejde udført uden for normal arbejdstid skal beregnes

f) de oplysningstiltag, herunder oplæring på jobbet, der skal træffes af 
arbejdsgiverne i forbindelse med de i dette stykke omhandlede arbejdsvilkår.

Dispensationer i forbindelse med stk. 1, litra d), gives kun i undtagelsestilfælde, f.eks. i 
tilfælde af force majeure eller andre nødsituationer, og med forbehold af, at 
arbejdsgiveren begrunder dette skriftligt over for den enkelte arbejdstager og 
dokumenterer behovet for en dispensation, hver gang dispensationen påberåbes.

Medlemsstaterne forbyder arbejdsgivere at fravige deres forpligtelse til at gennemføre 
retten til at være offline, jf. stk. 1, litra d), undtagen efter aftale mellem 
arbejdsmarkedets parter som omhandlet i stk. 2 og 3. 

Kompensation for arbejde udført uden for normal arbejdstid som omhandlet i stk. 1, 
litra e), kan tage form af ferie eller finansiel godtgørelse. I tilfælde af en finansiel 
godtgørelse bør den mindst svare til arbejdstagernes sædvanlige løn.

2. Medlemsstaterne kan overlade det til arbejdsmarkedets parter at indgå kollektive 
overenskomster, der fastsætter de i stk. 1 omhandlede arbejdsvilkår.
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3. Hvis medlemsstaterne ikke gør brug af den mulighed, der er omhandlet i stk. 2, sikrer 
de, at de i stk. 1 omhandlede arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsmarkedets parter på 
arbejdsgivervirksomhedsniveau.

Artikel 5

Beskyttelse mod ugunstig behandling

1. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgivere forbydes at foretage forskelsbehandling, 
ringere behandling, afskedigelse og andre skadelige foranstaltninger med den 
begrundelse, at arbejdstagerne har udøvet eller har forsøgt at udøve deres ret til at være 
offline.

2. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgivere beskytter arbejdstagere, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter, mod ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side og mod 
negative konsekvenser som følge af, at der er indgivet en klage til arbejdsgiveren eller 
som følge af enhver indledt procedure med det formål at sikre overholdelse af de 
rettigheder, der er fastsat i dette direktiv.

3. Medlemsstaterne sikrer, at når arbejdstagere, der mener, at de er blevet afskediget med 
den begrundelse, at de har udøvet eller forsøgt at udøve deres ret til at være offline, ved 
en domstol eller en anden kompetent myndighed fremfører de faktiske omstændigheder, 
der kan give anledning til en formodning om, at de er blevet afskediget af sådanne 
grunde, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen var begrundet i andre 
forhold.

4. Stk. 3 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører regler for bevisførelse, der er 
mere gunstige for arbejdstagerne.

5. Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at anvende stk. 3 i sager, hvor det påhviler en 
domstol eller den kompetente instans at undersøge sagens faktiske omstændigheder.

6. Stk. 3 finder ikke anvendelse i straffesager, medmindre medlemsstaterne bestemmer 
andet.

Artikel 6

Ret til klageadgang

1. Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere, hvis ret til at være offline er blevet tilsidesat, 
har adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og en ret til klageadgang i tilfælde af 
tilsidesættelse af deres rettigheder i medfør af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger eller andre arbejdstagerrepræsentanter har 
beføjelse til på vegne af eller til støtte for arbejdstagerne og med deres godkendelse at 
deltage i eventuelle administrative eller retslige procedurer med det formål at sikre 
overholdelse eller håndhævelse af dette direktiv. 
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Artikel 7

Oplysningspligt

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgivere giver hver enkelt arbejdstager tilstrækkelige 
oplysninger om dennes ret til at være offline, herunder en skriftlig erklæring om vilkårene i 
eventuelle gældende kollektive aftaler eller andre aftaler. Disse oplysninger skal som 
minimum omfatte følgende: 

a) de praktiske foranstaltninger til at få slukket for digitale værktøjer til arbejdsformål, 
herunder eventuelle arbejdsrelaterede kontrol- eller overvågningsværktøjer, jf. artikel 4, 
stk. 1, litra a)

b) måden hvorpå arbejdstid registreres, jf. artikel 4, stk. 1, litra b) 

c) arbejdsgiverens sundheds- og sikkerhedsvurdering af retten til at være offline, herunder 
psykosociale risikovurderinger, jf. artikel 4, stk. 1, litra c)

d) kriterierne for arbejdsgiveres eventuelle dispensation fra deres krav om at gennemføre 
en arbejdstagers ret til at være offline, jf. artikel 4, stk. 1, litra d)

e) i tilfælde af en dispensation i henhold til denne artikels litra d) kriterierne for beregning 
af, hvordan kompensation for arbejde udført uden for normal arbejdstid skal beregnes, 
jf. artikel 4, stk. 1. litra e)

f) arbejdsgiverens oplysningstiltag, herunder oplæring på jobbet, jf. artikel 4, stk. 1, litra f)

g) foranstaltningerne til beskyttelse af arbejdstagerne mod ugunstig behandling, jf. 
artikel 5

h) foranstaltningerne til gennemførelse af arbejdstagernes ret til klageadgang, jf. artikel 6.

 

Artikel 8

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter reglerne om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelse af de nationale regler, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, eller af de 
allerede gældende regler vedrørende rettigheder, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest ... [to år efter dette direktivs 
ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning for dem.
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Artikel 9

Beskyttelsesniveau

1. Dette direktiv udgør ikke en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau af 
beskyttelse, som arbejdstagerne allerede har i medlemsstaterne.

2. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes adgang til at anvende eller indføre love og 
administrative bestemmelser, der er mere gunstige for arbejdstagerne, eller at fremme 
eller tillade anvendelsen af kollektive overenskomster, der er mere gunstige for 
arbejdstagerne.

3. Dette direktiv berører ikke eventuelle andre arbejdstagerrettigheder som følge af andre 
EU-retsakter.

Artikel 10

Rapportering, evaluering og revision af retten til at være offline

1. Senest den... [fem år efter dette direktivs ikrafttræden] og derefter hvert andet år 
forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om alle relevante oplysninger 
vedrørende den praktiske gennemførelse og anvendelse af dette direktiv samt 
evalueringsindikatorer for gennemførelsespraksis for retten til at være offline, med 
angivelse af de nationale arbejdsmarkedsparters respektive synspunkter.

2. På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne forelægger i henhold til stk. 1, skal 
Kommissionen senest den ... [seks år efter dette direktivs ikrafttræden] og hvert andet år 
derefter forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen og 
anvendelsen af dette direktiv og overveje behovet for yderligere foranstaltninger, 
herunder om nødvendigt ændringer af dette direktiv. 

Artikel 11

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den ... [to år efter dette direktivs 
ikrafttræden] de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De 
underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den … [tre år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden].

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen i medlemsstaterne indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. 
Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2. Så snart dette direktiv er trådt i kraft, drager medlemsstaterne omsorg for, at 
Kommissionen underrettes om ethvert forslag til love, forskrifter eller administrative 
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bestemmelser, som de påtænker at udstede på det af dette direktiv omfattede område, i 
så god tid, at Kommissionen kan fremsætte sine bemærkninger dertil.

3. I henhold til artikel 153, stk. 3, i TEUF kan medlemsstaterne efter en fælles anmodning 
fra arbejdsmarkedets parter overlade det til disse at gennemføre dette direktiv, forudsat 
at de sikrer overensstemmelse med direktivet.

Artikel 12

Personoplysninger

Arbejdsgivere må kun behandle personoplysninger i medfør af dette direktivs artikel 4, stk. 1, 
litra a) og b), med henblik på registrering af en individuel arbejdstagers arbejdstid. De må 
ikke behandle sådanne oplysninger til andre formål. Personoplysninger skal behandles i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2016/67918 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF19.

Artikel 13

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. 

Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 
af 4.5.2016, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af 
personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv 
om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).
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BEGRUNDELSE

Det er vigtigt at anerkende, i hvor høj grad informations- og kommunikationsteknologier 
(IKT) vinder frem i arbejdslivet inden for mange sektorer og erhverv, og hvilken indvirkning 
de har, idet de gør det muligt at tage arbejdet med hvor som helst hen og udføre det hvor som 
helst og når som helst og gør arbejdstagerne tilgængelige uden for deres arbejdstid. Som følge 
heraf er der opstået mange nye udfordringer, der rækker ud over Unionens eksisterende retlige 
rammer.

Den udbredte anvendelse af digitale værktøjer, herunder IKT, til arbejdsformål har givet 
arbejdstagerne større arbejdstidsautonomi og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Til 
gengæld har de imidlertid også skabt nye muligheder for at forlænge arbejdstiden og udvande 
grænserne mellem arbejdstid og fritid. De er også blevet associeret med forskellige former for 
"arbejdsnomadisme", som betyder, at arbejdstagere ofte ikke kan logge af fra arbejdet, hvilket 
med tiden medfører fysiske og psykiske problemer såsom stress, angst, depression og 
udbrændthed samt har en negativ indvirkning på arbejdstagernes balance mellem arbejdsliv 
og privatliv. 

Siden begyndelsen af covid-19-krisen har fleksible ordninger og ordninger for telearbejde 
med anvendelse af digitale værktøjer, herunder IKT, desuden vist sig at være effektive med 
hensyn til forretningskontinuitet inden for visse industrier, og der har været en stigning i 
antallet af telearbejdere og telebrugbare løsninger, som forventes at blive mere og mere 
almindelige i kølvandet på covid-19-krisen. 

Formålet med denne betænkning er at fremsætte forslag til Europa-Parlamentets EMPL-
udvalg om et direktiv om retten til at være offline, specifikke henstillinger vedrørende de 
kritiske elementer i et sådant direktiv og det mulige omfang og indhold af den fremtidige ret 
til at være offline, som skal gennemføres på EU-plan.

Ordføreren har bestræbt sig på at rådføre sig med interessenter så bredt og så gennemsigtigt 
som muligt for at sikre, at betænkningen tager hånd om reelle problemer, og begrænse 
omfanget af unødvendige og utilsigtede konsekvenser. 

På grundlag af ordførerens vurdering og bemærkninger konkluderer ordføreren, at det er 
nødvendigt at indføre beskyttelsesforanstaltninger på EU-plan for at sikre et minimumsniveau 
for beskyttelse af arbejdstagere på det nye digitale arbejdsmarked, og foreslår et direktiv om 
retten til at være offline. Direktivet bør finde anvendelse på alle arbejdstagere, der anvender 
digitale værktøjer, herunder IKT, i forbindelse med deres arbejde, herunder atypiske 
arbejdstagere, og inden for alle sektorer, både offentlige og private.

Ordføreren anbefaler, at en europæisk ret til at være offline anses for nødvendig for at 
forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne og styrke deres ret til rimelige arbejdsvilkår, en 
rimelig løn, en balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvileperioder og ferie samt en sund og 
sikker arbejdsplads.

Direktivet indfører mindstekrav vedrørende brug af digitale værktøjer til arbejdsformål uden 
for arbejdstiden, som tager sigte på med tiden at skabe en kultur, hvor man undgår kontakt 
uden for arbejdstiden.
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Udkastet til direktiv om retten til at være offline sigter mod at bekræfte retten til at være fri 
for arbejdsrelaterede henvendelser uden for arbejdstiden under fuld overholdelse af 
arbejdstidslovgivningen og arbejdstidsbestemmelserne i kollektive overenskomster og aftaler. 
Retten til at være offline bør generelt beskrives som arbejdstagernes ret til at slukke for deres 
digitale værktøjer, herunder kommunikationsmidler til arbejdsformål uden for deres 
arbejdstid, uden at det medfører konsekvenser, at de ikke svarer på e-mails, telefonopkald 
eller tekstbeskeder.

Forslaget skærper også arbejdsgivernes forpligtelse til at sikre, at arbejdstagernes ret til at 
være offline respekteres, og det samme gælder deres ret til rimelige arbejdsvilkår og 
sikkerhed og sundhed i alle aspekter af arbejdet. Forslaget tager sigte på yderligere at fremme 
en ordning med definerede rettigheder, ansvar og pligter for arbejdsgivere og alle 
arbejdstagere, hvor forebyggelsesprincippet prioriteres højest.

Forslaget omhandler betydningen af passende foranstaltninger til at sikre en korrekt 
overholdelse og gennemførelse af de foranstaltninger, der foreslås i direktivet, og anerkender i 
denne forbindelse den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller i forbindelse med 
gennemførelsen af retten til at være offline, skræddersyet til virksomhedernes specifikke 
behov og begrænsninger, afhængigt af de forskellige nationale og regionale niveauer, sektorer 
og industrier. 

Forslaget indfører også beskyttelsesforanstaltninger til at sikre, at arbejdsgiverne forsyner 
arbejdstagerne med skriftlige oplysninger om bestemmelserne i de kollektive overenskomster 
om, hvordan retten til at være offline fungerer. Arbejdsgiveren bør også informere 
arbejdstagerne om de metoder, der skal anvendes til at støtte retten til at være offline, f.eks. 
aftaler om at logge af og slukke for digitale værktøjer til arbejdsformål, måden, hvorpå 
arbejdstiden registreres, og arbejdsgiverens sundheds- og sikkerhedsvurdering.

Forslaget beskytter også arbejdstagere, der påberåber sig deres ret til at være offline, mod 
enhver form for uretfærdig behandling eller negative følger, og en mekanisme til behandling 
af klager eller tilsidesættelse af retten til at være offline.

Forslaget respekterer fuldt ud EU-bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger såvel 
som arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og eksisterende EU-ret.


