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Domstolens dom i sag C-346/06 

Dirk Rüffert mod Land Niedersachsen 

FÆLLESSKABSDIREKTIVET OM UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE KAN 
VÆRE TIL HINDER FOR, AT EN OFFENTLIG KONTRAKT BETINGES AF 

IAGTTAGELSE AF DEN PÅ LEVERINGSSTEDET OVERENSKOMSTMÆSSIGT 
FASTSATTE LØN 

En lønsats, der er fastsat i en kollektiv overenskomst, der ikke finder generel anvendelse, selvom 
der i medlemsstaten findes en ordning til konstatering heraf, må ikke ved en lovgivningsmæssig 
foranstaltning, der i denne medlemsstat finder anvendelse på offentlige kontrakter, pålægges en 

grænseoverskridende tjenesteyder, der udstationerer arbejdstagere på denne medlemsstats 
område 

I den nedersaksiske delstatslov om udbud af offentlige kontrakter er det bl.a. fastsat, at 
kontrakter om byggearbejder kun må gives til virksomheder, som skriftligt har forpligtet sig til 
mindst at betale deres ansatte den overenskomstmæssigt fastsatte løn. Ordremodtageren skal 
forpligte sig til at pålægge underentreprenørerne denne forpligtelse og føre tilsyn med, at den 
overholdes. Manglende overholdelse af denne forpligtelse udløser betaling af en bod. 

I medfør af disse bestemmelser har virksomheden Objekt und Bauregie forpligtet sig til at betale 
de ved byggepladsen for opførelsen af fængslet Göttingen-Rosdorf ansatte lønmodtagere den 
løn, der var fastsat i den gældende kollektive overenskomst »Offentligt bygge- og 
anlægsarbejde«. 

Det har vist sig, at en polsk virksomhed, der var underleverandør for Objekt und Bauregie, kun 
har betalt 46,57% af den fastsatte mindsteløn til 53 af dens arbejdstagere, som arbejdede på 
byggepladsen, hvilket blev konstateret i forbindelse med et bødepålæg mod den hovedansvarlige 
i den polske virksomhed. 

Efter entreprisekontraktens opsigelse efter den strafferetlige efterforskning er der opstået en tvist 
mellem Land Niedersachsen og kurator for konkursboet efter Objekt und Bauregie angående 
spørgsmålet om, hvorvidt denne virksomhed er forpligtet til at betale en bod på 84 934,31 EUR 
(svarende til 1% af kontraktsværdien) for tilsidesættelse af forpligtelsen vedrørende de ansatte.  



 

Oberlandesgericht Celle (regional appeldomstol) skal afgøre sagen i forbindelse med tvistens 
behandling under anken. Da denne ret er i tvivl om lovligheden af den bestemmelse, der 
foreskriver en bod, har den anmodet Domstolen om at afgøre, hvorvidt den frie udveksling af 
tjenesteydelser er til hinder for en retlig forpligtelse, hvorefter ordremodtageren af en offentlig 
kontrakt om byggearbejder skal forpligte sig til mindst at betale sine ansatte den i den gældende 
overenskomst fastsatte løn.  

I den dags dato afsagte dom fastslår Domstolen, at de omhandlede bestemmelser er 
uforenelige med fællesskabsdirektivet om udstationering af arbejdstagere. 

Domstolen bemærker i den henseende, at den lønsats, der er fastsat i den kollektive 
overenskomst »Offentligt bygge- og anlægsarbejde«, ikke er fastsat på en af de måder, der 
fremgår af nævnte direktiv. Selvom der i Tyskland findes en ordning til konstatering af, at 
kollektive aftaler finder generel anvendelse, ses dette ikke at være tilfældet for så vidt angår den 
omhandlede kollektive overenskomst. Endvidere dækker den bindende virkning af den kollektive 
overenskomst »Offentligt bygge- og anlægsarbejde« kun en del af byggesektoren i det berørte 
geografiske område, eftersom, for det første, den relevante lovgivning kun finder anvendelse på 
offentlige kontrakter og således ikke omfatter private kontrakter og, for det andet, nævnte 
kollektive overenskomst ikke finder generel anvendelse. Således iagttager delstatsloven ikke 
bestemmelserne i fællesskabsdirektivet om udstationering af arbejdstagere, hvori det er 
fastsat, at medlemsstaterne under visse nærmere betingelser har ret til at fastsætte 
mindsteløn for virksomheder i andre medlemsstater i forbindelse med 
grænseoverskridende levering af tjenesteydelser. 

Domstolen tilføjer endvidere, at denne fortolkning af direktivet bekræftes, når det sammenholdes 
med princippet om fri udveksling af tjenesteydelser. Domstolen fastslår nærmere bestemt, at den 
restriktion, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser, som er en følge af forpligtelsen til at 
betale de ansatte det vederlag, der er fastsat i den gældende kollektive overenskomst, i denne sag 
ikke er berettiget af formålet om beskyttelse af arbejdstagerne. 

Det er ikke blevet godtgjort, at beskyttelsen ifølge en sådan lønsats, der endvidere overstiger 
minimumslønnen i henhold til den tyske lov om udstationering af arbejdstagere, kun er 
nødvendig for en arbejdstager beskæftiget i byggesektoren, når vedkommende er ansat i 
forbindelse med en byggeleverance til det offentlige, og ikke, når arbejdstageren arbejder i 
forbindelse med en privat kontrakt. 
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