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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag er ikke at etablere en række nye lovgivningsmæssige 
bestemmelser, men derimod at konvertere en eksisterende konvention, nemlig Rom-
konventionen af 1980 (konventionen), til et fællesskabsinstrument. Kommissionen har 
imidlertid også søgt at opdatere visse bestemmelser i konventionen, især bestemmelserne om 
arbejdsaftaler.

Forslaget blev til efter høringer af medlemsstaterne og civilsamfundet, navnlig efter en 
grønbog og en offentlig høring1. Grønbogen gav anledning til omkring 80 svar fra regeringer, 
universiteter, fagfolk mv.2 Det Europæiske Fællesskab har retlig kompetence til at vedtage 
fællesskabsinstrumenter vedrørende lovvalgsregler (eller international privatret), jf. EF-
traktatens artikel 61, litra c.

Forslaget blev forelagt af Kommissionen den 15. december 2005. Retsudvalget er blevet 
udpeget til korresponderende udvalg i Europa-Parlamentet.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har besluttet at afgive udtalelse om 
forslaget til det korresponderende udvalg som følge af den tætte forbindelse mellem forslaget 
og direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser. Forslaget omfatter ligeledes væsentlige ændringer i de lovvalgsregler, der 
gælder for arbejdsaftaler.

Udkastet til udtalelse behandler inkonsekvenser og retlige tekniske elementer, der kan 
afklares med henblik på at forbedre forordningen. Det grundlæggende mål er at skabe større 
retlig sikkerhed om, hvilke lovvalgsregler der gælder for arbejdsaftaler.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag3 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 11

(11) For individuelle arbejdsaftaler bør 
lovvalgsreglen åbne mulighed for at afgøre, 

(11) For individuelle arbejdsaftaler bør 
lovvalgsreglen åbne mulighed for at afgøre, 

  
1 Grønbog om omdannelse af Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige 
forpligtelser, til en fællesskabsretsakt med opdatering af dens bestemmelser, KOM(2002)0654.
2 Alle bidrag er offentliggjort på GD Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerheds hjemmeside:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
3 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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hvor arbejdsforholdet har sit tyngdepunkt, 
uanset alle ydre kendetegn. Denne regel
griber ikke ind i anvendelsen af ufravigelige 
bestemmelser i udstationeringslandet i 
overensstemmelse med direktiv 96/71/EF af 
16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser.

hvor arbejdsforholdet har sit tyngdepunkt, 
uanset alle ydre kendetegn. Denne 
forordning griber ikke ind i anvendelsen af 
ufravigelige bestemmelser i 
udstationeringslandet i overensstemmelse 
med direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 
om udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser.

Begrundelse

Forholdet mellem direktiv 96/71/EF og forordningen og henvisningerne til direktivet i 
forordningen skal være tydeligt. Reglen i den første sætning er ikke det eneste element, hvor 
forordningen ikke skal gribe ind i direktivet om udstationering. På engelsk er "prejudge" 
tvetydigt og bør ændres til "without prejudice", men dette vedrører ikke den danske tekst. 
Ændringsforslaget sikrer klarhed og konsekvens i forhold til direktiv 96/71/EF.

Ændringsforslag 2
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Direktiv 96/71/EF fastsætter 
minimumsregler for beskyttelse af 
arbejdstagere og finder anvendelse på 
arbejdstagere, som er udstationeret i en 
anden medlemsstat end den, hvor de 
sædvanligvis udfører deres arbejde. 
Direktivet forhindrer ikke medlemsstaterne 
i at anvende andre arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som er fastsat ved
kollektive aftaler, eller i at anvende andre 
ansættelses- og arbejdsvilkår, for så vidt 
der er tale om grundlæggende 
retsprincipper. 
___________
1 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Denne nye betragtning præciserer de specifikke regler i direktiv 96/71/EF, som ikke 
forhindrer medlemsstaterne i at vedtage flere beskyttelsesforanstaltninger på nationalt 
niveau, f.eks. ved at anvende andre arbejdsvilkår, for så vidt der er tale om grundlæggende 
retsprincipper.
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Ændringsforslag 3
Artikel 6, stk. 1

1. Uanset artikel 3 kan parternes aftalte 
lovvalg i arbejdsaftaler ikke medføre, at 
arbejdstageren berøves den beskyttelse, der 
tilkommer ham i medfør af ufravigelige 
regler i den lov, som i henhold til 
bestemmelserne i denne artikel ville finde 
anvendelse i mangel af aftalt lovvalg.

1. Uanset artikel 3 kan parternes aftalte 
lovvalg i individuelle arbejdsaftaler ikke 
medføre, at arbejdstageren berøves den 
beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af 
ufravigelige regler i den lov, som i henhold 
til bestemmelserne i denne artikel ville finde 
anvendelse i mangel af aftalt lovvalg.

Begrundelse

Overskriften til artikel 6 henviser til "individuelle arbejdsaftaler", mens teksten i artikel 6 
nævner "arbejdsaftaler". Denne uoverensstemmelse var ligeledes til stede i konventionen og 
er ret tvetydig. "Arbejdsaftale" lader til at være et bredere begreb, som kan omfatte kollektive 
aftaler i nogle medlemsstater, mens ordlyden "individuelle arbejdsaftaler" ville udelukke 
kollektive aftaler fra artikel 6's anvendelsesområde. Ordlyden "individuelle arbejdsaftaler" 
tilføjes af hensyn til konsekvens.

Ændringsforslag 4
Artikel 6, stk. 2

2. Har parterne ikke aftalt lovvalg i 
overensstemmelse med artikel 3, er 
individuelle arbejdsaftaler underlagt:

2. Har parterne ikke aftalt lovvalg i 
overensstemmelse med artikel 3, er 
individuelle arbejdsaftaler, uanset artikel 4,
underlagt:

Begrundelse

Kommissionen har slettet ordlyden "uanset artikel 4" fra konventionen. Teksten genindsættes 
af hensyn til klarhed og konsekvens.

Ændringsforslag 5
Artikel 6, stk. 2, litra a

a) loven i det land, hvori eller hvorfra
arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen 
sædvanligvis udfører sit arbejde. 
Arbejdstagerens sædvanlige arbejdssted 
anses ikke for at ændre sig, selv om 
arbejdstageren midlertidigt udfører arbejde i 
et andet land. Udførelse af arbejde i et andet 
land betragtes som midlertidigt, når 
arbejdstageren skal genoptage sit arbejde i 
sit oprindelsesland efter at have udført sine 
opgaver i udlandet. At der indgås en ny 

a) loven i det land, hvori arbejdstageren ved 
opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører 
sit arbejde. Arbejdstagerens sædvanlige 
arbejdssted anses ikke for at ændre sig, selv 
om arbejdstageren midlertidigt udfører 
arbejde i et andet land. Dog er 
arbejdstagerens arbejds- og lønvilkår 
underlagt loven i det land, hvori denne 
midlertidigt udfører sit arbejde. Udførelse 
af arbejde i et andet land betragtes som 
midlertidigt, når arbejdstageren skal 
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arbejdsaftale med den oprindelige 
arbejdsgiver eller en ansat tilhørende 
samme koncern som den oprindelige 
arbejdsgiver er ikke til hinder for, at 
arbejdstageren anses for at udføre sit 
arbejde i et andet land midlertidigt.

genoptage sit arbejde i sit oprindelsesland 
efter at have udført sine specifikke opgaver i 
udlandet. 

Begrundelse

Teksten "udførelse af arbejde i et andet land betragtes som midlertidigt, når arbejdstageren 
skal genoptage sit arbejde i sit oprindelsesland efter at have udført sine opgaver i udlandet" 
optrådte ikke i konventionen. Den indebærer en risiko for en bred fortolkning af "opgaver". 
Hvad gør sig gældende, hvis arbejdstagerens opgave f.eks. er at repræsentere arbejdsgiveren, 
der har hjemsted i medlemsstat X, i forbindelse med dennes aktiviteter i medlemsstat Y? 
Hvornår er en sådan opgave "udført"? Det kan potentielt dreje sig om en meget lang periode. 
Indsættelsen af "specifikke" fremhæver, at den midlertidige aktivitet i et andet land skal 
fortolkes snævert.

Denne tekst optrådte ikke i konventionen. I en konflikt mellem den lokale arbejdsgiver og 
arbejdstageren må det eneste relevante arbejdssted være udstationeringslandet. En anden lov 
kan anvendes, men udelukkende via undtagelsesbestemmelsen i afsnit 3. Denne tilføjelse 
udvider - og tilslører dermed - betydningen af arbejdssted som det almindelige 
tilknytningskriterium. Denne bestemmelse kan ligeledes være medvirkende årsag til 
undertegning af arbejdskontrakter, som blot er et dække for den rigtige kontrakt. 
Bestemmelsen bør derfor slettes.

Ordet " hvorfra" er meget tvetydigt. Ændringsforslaget sigter mod at undgå en systematisk 
udstationering fra en medlemsstat, i hvilken arbejdsmarkedslovgivningen er mindre udviklet 
end i udstationeringslandet.

Ændringsforslag 6
Artikel 6, stk. 2, litra a a (nyt)

aa) loven i det land, hvorfra arbejdstageren 
ved opfyldelsen af aftalen sædvanligvis 
udfører sit arbejde, hvis den pågældende 
ikke sædvanligvis udfører sit arbejde i et 
bestemt land

Ændringsforslag 7
Artikel 6, stk. 2, afsnit 2 (nyt)

medmindre det af omstændighederne som
helhed fremgår, at aftalen har en nærmere 
tilknytning til et andet land, i hvilket fald 
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loven i dette land finder anvendelse.

Ændringsforslag 8
Artikel 6, stk. 3

3. Den efter bestemmelserne i stk. 2 
udpegede lov kan tilsidesættes, når det af 
omstændighederne som helhed fremgår, at 
aftalen har en nærmere tilknytning til et 
andet land, i hvilket fald loven i dette andet 
land finder anvendelse.

udgår

Begrundelse

Det er nødvendigt at forbeholde denne fleksibilitetsbestemmelse usædvanlige tilfælde som 
f.eks. tilfælde af lønmodtagere. som må arbejde i fly, på skibe og på boreplatforme især. Det 
vil derfor være bedst at indføre denne bestemmelse under det punkt, der specifikt omhandler 
dette spørgsmål.

Ændringsforslag 9
Artikel 8, stk. 1

1. Ufravigelige regler er regler, hvis 
overholdelse af et land anses for at være så 
afgørende for opretholdelsen af dets 
politiske, sociale og økonomiske struktur, at 
de kræves overholdt i forhold til enhver 
person, der befinder sig på dette lands 
nationale område, eller i forbindelse med 
ethvert retsforhold i dette land, uanset 
hvilken lov der i øvrigt finder anvendelse på 
aftalen i henhold til denne forordning.

1. Ufravigelige regler er, for så vidt angår 
denne artikel, regler, hvis overholdelse af et 
land anses for at være så nødvendige for 
beskyttelsen af arbejdstagere eller for 
opretholdelsen af dets politiske, sociale og 
økonomiske struktur, at de kræves overholdt 
i forhold til enhver person, der befinder sig 
på dette lands nationale område, eller i 
forbindelse med ethvert retsforhold i dette 
land, uanset hvilken lov der i øvrigt finder 
anvendelse på aftalen i henhold til denne 
forordning.

Begrundelse

Teksten "for så vidt angår denne artikel" tilføjes af hensyn til klarhed og konsekvens. 
Ufravigelige regler findes i forskellige artikler i forordningen, men med forskellige 
betydninger. Det er derfor vigtigt at fastslå, at definitionen af ufravigelige regler i artikel 8 
kun finder anvendelse på den specifikke artikel i forbindelse med arbejdsaftaler.

Ordet "afgørende" erstattes af "nødvendige". Direktivet om udstationering af arbejdstagere 
er baseret på værtsmedlemsstatens mulighed for at afvige fra oprindelsesmedlemsstatens 
lovgivning i tilfælde af udstationering. En snæver definition af det, der kan betragtes som de 
grundlæggende bestemmelser inden for værtsmedlemsstatens arbejdsret - en definition, som 
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kan anvendes i tilfælde af udstationering - kan underminere listen i direktivets artikel 3, stk. 1, 
eller forhindre, at den udvides til andre områder inden for beskyttelse af arbejdstagere. 
Definitionen af ufravigelige regler risikerer ligeledes at underminere medlemsstatens 
anvendelse af arbejdsvilkår på andre områder end dem, der fastlagt i artikel 3, stk. 1, i 
tilfælde af bestemmelser om grundlæggende retsprincipper.

Begrebet "ufravigelige regler" kan ikke defineres eller fortolkes restriktivt; det bør i det 
mindste omfatte regler, som er afgørende for beskyttelsen af arbejdstagere.
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