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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE
KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE
HAR -

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF)
nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger
på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familie-
medlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, som gir den i
oppgave å behandle alle administrative spørsmål eller
fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere
forordninger, og

ut fra følgende betraktninger:

Beslutning nr. 128 av 17. oktober 1985 bør ajourføres.

Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i forordning
(EØF) nr. 1408/71 innebærer et unntak fra hovedregelen fastsatt
i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) og c) i nevnte forordning for i praksis
å gjøre det lettere for arbeidstakeren å utøve sin rett til fri
bevegelighet.

Disse bestemmelsene tar følgelig sikte på å spare så vel
arbeidstakere som arbeidsgivere og trygdeinstitusjoner for de
administrative vanskelighetene som vil kunne oppstå ved
anvendelse av hovedregelen fastlagt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a)
og c) i nevnte forordning når det dreier seg om utsendingsperioder
av kort varighet i en annen medlemsstat enn den der foretaket har
sitt forretningskontor eller et forretningssted, eller om bord på et
skip som fører en annen medlemsstats flagg.

Artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i forordning (EØF) nr.
1408/71 bør, som unntaksregler, fortolkes strengt.

Det er nødvendig å avgrense deres virkeområde mer nøyaktig, og
for det formålet bør det angis flere særtilfeller som vil kunne
oppstå.

Selv om unntakene fra hovedreglene fastsatt i artikkel 13 i nevnte
forordning skal fortolkes strengt, er det av forenklingshensyn og
for å ta hensyn til Domstolens rettspraksis nødvendig å utvide
virkeområdet for artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i samme
forordning til å omfatte tilfeller der en arbeidstaker ansettes i den
medlemsstat der foretaket har sitt forretningskontor eller et

forretningssted, med sikte på å bli sendt ut for å utføre arbeid i en
annen medlemsstat eller om bord på et skip som fører en annen
medlemsstats flagg.

I den forbindelse er et av de avgjørende kriteriene for anvendelsen
av artikkel 14 nr. 1 eller artikkel 14b nr. 1 i nevnte forordning at
det foreligger en direkte tilknytning mellom foretaket som har
ansatt arbeidstakeren, og arbeidstakeren.

Vernet av arbeidstakeren og den rettssikkerhet arbeidstakeren og
institusjonen vedkommende er tilsluttet, har krav på, krever full
garanti for at den direkte tilknytningen opprettholdes i
utsendingsperioden. Det er derfor nødvendig å begrense den
mulighet som i dette tilfellet gis til foretak som vanligvis utøver
sin virksomhet i den medlemsstat hvis lovgivning den utsendte
arbeidstakeren fortsetter å være omfattet av.

Det bør unngås at utsendingsperioden urettmessig forlenges på
grunn av gjentatte midlertidige avbrudd.

Dersom den utsendte arbeidstakeren stilles til rådighet for et
tredje foretak, foreligger ikke lenger garantien for den direkte
tilknytning.

De administrative vanskelighetene som artikkel 14 nr. 1 skal
forhindre, vil uansett oppstå dersom en arbeidstaker som ansettes
av et foretak etablert i en medlemsstat med sikte på å bli utsendt
til en annen medlemsstat, tidligere var omfattet av lovgivningen i
en tredje medlemsstat eller i en tredjestat, og i enda større grad
dersom vedkommende tidligere var omfattet av lovgivningen i
den medlemsstat vedkommende utsendes til. Dette ville i så fall
ikke svare til formålet med artikkel 14 nr. 1. Det samme gjelder
tilsvarende for artikkel 14b nr. 1.

I utsendingsperioden er det nødvendig å foreta alle de kontroller,
særlig med hensyn til innbetaling av avgifter og opprettholdelse
av den direkte tilknytningen, som er nødvendige for å unngå
misbruk av ovennevnte bestemmelser, samt å sørge for at
forvaltningsorganer, arbeidsgivere og arbeidstakere holdes
underrettet på en hensiktsmessig måte.

Arbeidstakeren og arbeidsgiveren skal på behørig vis underrettes
om hvilke vilkår som må oppfylles for at den utsendte
arbeidstakeren kan fortsette å være omfattet av lovgivningen i
utsendingsstaten.

BESLUTNING nr. 162

av 31. mai 1996

om fortolkning av artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 om den lovgivning som får anvendelse på utsendte

arbeidstakere(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 241 av 21.9.1996, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/96 av 13. desember 1996
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Avgjørelsen treffes på vilkårene fastsatt i artikkel 80 nr. 3 i
forordning (EØF) nr. 1408/71 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 1408/71 får anvendelse på en
arbeidstaker som omfattes av lovgivningen i en medlemsstat
(utsendingsstat) ved at vedkommende utfører lønnet arbeid
for et foretak, og som av dette foretaket utsendes til en
annen medlemsstat (arbeidsstaten) for der å utføre et arbeid
for foretaket.

Arbeidet anses utført for foretaket i utsendingsstaten når
det er fastslått at arbeidet utføres for dette foretaket, og at
det opprettholdes en direkte tilknytning mellom
arbeidstakeren og foretaket som har utsendt vedkommende.

For å kunne fastslå om en slik direkte tilknytning består, og
om arbeidstakeren fortsatt står i tjeneste i foretaket
vedkommende er utsendt fra, må det tas hensyn til en rekke
faktorer, herunder ansvaret for ansettelsen, arbeidsavtale,
oppsigelse og fastsettelse av arbeidets art.

2. Innen rammen av bestemmelsene i nr. 1 i denne beslutning
skal ovennevnte artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 fortsatt
få anvendelse, særlig på følgende vilkår:

a) Utsending av fast personale

Når en arbeidstaker som er utsendt av foretaket i
utsendingsstaten til et foretak i arbeidsstaten, også
utsendes til ett eller flere andre foretak i arbeidsstaten,
forutsatt at arbeidstakeren fortsatt utfører sitt arbeid
for foretaket som sendte ham ut.

Dette kan være tilfellet særlig dersom foretaket har
sendt ut arbeidstakeren til en medlemsstat for at
vedkommende suksessivt eller samtidig skal utføre et
arbeid i to eller flere foretak som ligger i samme
medlemsstat.

b) Utsending av personale som er ansatt for å bli utsendt

Når en arbeidstaker som omfattes av lovgivningen i
en medlemsstat i samsvar med bestemmelsene i
forordning (EØF) nr. 1408/71, ansettes i denne
medlemsstaten, der foretaket har sitt forretningskontor
eller et forretningssted, med sikte på å bli utsendt av
foretaket for å utføre et arbeid enten i en annen
medlemsstat eller om bord på et skip som fører en
annen medlemsstats flagg, forutsatt at

i) det opprettholdes en direkte tilknytning mellom
foretaket og arbeidstakeren i utsendings-
perioden, og

ii) foretaket vanligvis utøver sin virksomhet på den
førstnevnte medlemsstatens territorium, dvs.

- at foretaket i de tilfellene der dets
virksomhet består i å stille personale
midlertidig til rådighet for andre foretak,
vanligvis stiller personale til rådighet for
foretak som er etablert på denne stats
territorium, med sikte på at personalet skal
utføre et arbeid der, og

- at foretaket i andre tilfeller utøver sin
vesentlige virksomhet på den førstnevnte
medlemsstatens territorium og vanligvis
beskjeftiger sitt personale der.

c) Et midlertidig avbrudd i arbeidstakerens arbeid i
foretaket i arbeidsstaten skal ikke anses som avbrudd
i utsendingen i henhold til artikkel 14 nr. 1 og artikkel
14b nr. 1.

3. Bestemmelsene i ovennevnte artikkel 14 nr. 1 eller artikkel
14b nr. 1 får ikke anvendelse eller skal ikke lenger få
anvendelse

a) dersom foretaket arbeidstakeren er utsendt til, stiller
vedkommende til rådighet for et annet foretak i den
medlemsstat der foretaket ligger,

b) dersom arbeidstakeren som er utsendt til en medlems-
stat, stilles til rådighet for et foretak som ligger i en
annen medlemsstat,

c) dersom arbeidstakeren ansettes i en medlemsstat med
sikte på å bli utsendt av et foretak som ligger i en
annen medlemsstat, til et foretak som ligger i en tredje
medlemsstat.

4.a) Den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis
lovgivning vedkommende fortsatt skal være omfattet av i
henhold til ovennevnte artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr.
1 i de tilfeller som er nevnt i denne beslutning, skal på
behørig vis underrette vedkommende arbeidsgiver og
arbeidstaker om hvilke vilkår som må oppfylles for at den
utsendte arbeidstakeren fortsatt skal kunne være omfattet
av denne medlemsstatens lovgivning. Arbeidsgiveren skal
følgelig underrettes om muligheten for kontroll under hele
utsendingsperioden for å kunne fastslå at utsendingen ikke
er avsluttet. Slik kontroll kan særlig gjelde innbetaling av
avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen.

  b) Den utsendte arbeidstakeren og vedkommendes arbeids-
giver skal videre underrette den kompetente institusjon i
utsendingsstaten om alle endringer som har funnet sted
under utsendingen, særlig
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- dersom den utsendingen som det er blitt anmodet om,
ikke har funnet sted, eller dersom den forlengelsen av
utsendingen som det er blitt anmodet om, ikke har
funnet sted,

- dersom arbeidet avbrytes i andre tilfeller enn det som
er nevnt i nr. 2 bokstav c) i denne beslutning,

- dersom den utsendte arbeidstakeren av sin arbeidsgiver
er blitt overført til et annet foretak i utsendingsstaten,
særlig i tilfelle fusjon eller overdragelse av et foretak.

c) Den kompetente institusjon i utsendingsstaten skal
eventuelt etter anmodning skaffe institusjonen i
arbeidsstaten de opplysninger som er nevnt i bokstav b).

d) De kompetente institusjoner i utsendingsstaten og i
arbeidsstaten skal samarbeide om å utføre ovennevnte
kontroll samt dersom det oppstår tvil om hvorvidt
artikkel 14 nr. 1 bokstav a) eller b) i forordning (EØF) nr.
1408/71 kan få anvendelse.

5. Denne beslutning, som erstatter beslutning nr. 128 av
17. oktober 1985, trer i kraft den første dag i måneden etter
at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

G. MICCIO

President for Den administrative kommisjon


