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Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 

udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2012)0131 – 

C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2012)0131), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget for Parlamentet (C7-0086/2012), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 19. september 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg1,  

– der henviser til udtalelse af 29. november 2012 fra Regionsudvalget1, 

– der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. marts 2014 forpligtede sig til at 

godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 

udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget 

(A7-0249/2013), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er 

vedføjet som bilag, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske 

Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt;  

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 

de nationale parlamenter. 

                                                 
1  EFT C 351 af 15.11.2012, s. 61. 



P7_TC1-COD(2012)0061 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om 

håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling 

af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt 

samarbejde via informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«) 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/67/EU). 

 

                                                                                                                                                           
1  EUT C 17 af 19.1.2013, s. 67. 



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende 

artikel 4, stk. 3, litra g) 

 

 

Spørgsmålet om, hvorvidt den stilling, som en udstationeret arbejdstager midlertidigt varetager 

for at udføre sit arbejde som led i udvekslingen af tjenesteydelser, var besat af den samme eller 

en anden (udstationeret) arbejdstager i en eventuelt tidligere periode, udgør kun ét af de mulige 

elementer, der skal tages hensyn til i forbindelse med en samlet vurdering af den faktiske 

situation i tvivlstilfælde.  

 

Det forhold, at det kan udgøre ét af elementerne, bør på ingen måde fortolkes som et forbud 

mod en eventuel udskiftning af en udstationeret arbejdstager med en anden udstationeret 

arbejdstager eller en vanskeliggørelse af muligheden for en sådan udskiftning, der navnlig i 

forbindelse med sæsonbetonede, cykliske eller gentagelsesprægede tjenester måtte være 

naturlig. 


