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S
om förslaget till Monti II-
förordning nu ser ut kan det 
helt enkelt inte antas – det 

vore inte förenligt med EU:s för-
drag. Det menar både det danska 
Folketingets Europautskott och 
den svenska och den fi nska Riks-
dagen, som har beslutat utnyttja 
den förstärkta möjlighet till så 
kallad subsidiaritetsprövning som 
infördes med Lissabon-fördraget. 
Om tillräckligt många nationella 
parlament på samma sätt ifrågasät-
ter förslaget är Europeiska kom-
missionen tvungen att ompröva 
det. Det vore i så fall första gången 
det händer.

Den tänkta förordningen om 
förhållandet mellan rätten att 
vidta stridsåtgärder å ena sidan och 
etableringsfriheten och friheten att 
tillhandahålla tjänster å den andra 
(se artikeln på sid 6) kan inte antas 
med stöd av den fördragsartikel 
som ger EU kompetens att anta 
direktiv på arbetsrättens område. 
Där undantas uttryckligen löneför-
hållanden, föreningsrätt, strejkrätt 
och rätten till lockout. I stället 
grundar kommissionen sitt förslag 
på artikel 352 i EUF-fördraget. 
Den ger EU befogenhet att anta 
regler på områden där EU inte har 
någon uttrycklig kompetens, om 
det skulle visa sig nödvändigt för 
att nå något av de mål som nämns i 
fördragen. Men för att inte EU ska 
kunna ta sig alltför stora friheter 
är den här möjligheten omgiven av 
fl era begränsningar.

Bland annat ska kommissionen 
särskilt göra medlemsländernas 
parlament uppmärksamma på för-
slag som grundar sig på artikel 352. 

De har då åtta veckor på sig för 
att framföra invändningar, om de 
inte håller med om att frågan bör 
regleras på EU-nivå eller i varje fall 
inte på det sätt som kommissionen 
har föreslagit. Enligt protokollet 
om subsidiaritets- och proportio-
nalitetsprinciperna som antogs 
tillsammans med Lissabonfördraget 
ska kommissionen ”ta hänsyn” till 
sådana yttranden. Om två tredjede-
lar av parlamenten ifrågasätter för-
slaget måste kommissionen till och 
med ”ompröva” det. Det är inte 
detsamma som att kommissionen 
måste dra tillbaka eller ens ändra 
förslaget. Den kan framhärda, men 
måste i så fall motivera varför den 
anser att förslaget är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen. Ytterst har 

ändå medlemsstaternas regeringar 
sista ordet; förslaget kan bara antas 
om alla röstar ja i ministerrådet.

När det gäller Monti II har Sve-
riges Riksdag svårt att se hur försla-
get över huvud taget skulle kunna 
bidra till att förverkliga något av de 
mål som anges i fördragen, vilket ju 
är en förutsättning för att man ska 
kunna använda artikel 352. Som det 
nu är utformat kan det dessutom 

T
ribunalen har gjort fel igen, 
menar fackförbundet 3F som 
än en gång har överklagat 

Tribunalens dom i det mål där för-
bundet ifrågasätter danska statens 
stöd till fartyg som är registrerade 
i det danska internationella skepps-
registret. Därmed går målet in på 
sitt tionde år och sin andra runda i 
EU-domstolen.

Stödet, som innebär att anställda 
ombord på DIS-fl aggade fartyg är 
undantagna från dansk inkomst-
skatt, snedvrider konkurrensen till 
nackdel för 3Fs medlemmar och 
borde inte ha godkänts av Europe-
iska kommissionen, menar förbun-
det. 2007 avvisade Förstainstansrät-
ten (som den då hette) klagomålet 
utan sakprövning med motivering-
en att 3F inte var personligen och 

3F ger sig inte om statsstöd 
direkt berört av beslutet. Två år 
senare återförvisade EU-domstolen 
målet till Tribunalen för att det 
skulle prövas i sak. Men det hjälpte 
inte; kommissionen har ändå inte 
gjort fel, blev Tribunalens besked 
(se EU & arbetsrätt nr 3/2011 s. 4).

Och nu har alltså 3F överklagat 
igen. Tribunalen prövade aldrig en 
av de grunder som förbundet hade 
åberopat, hävdar 3F.            KA

Mål C-646/11 3F, tidigare Specialar-
bejderforbundet i Danmark (SID) mot 
Europeiska kommissionen 

forts på s. 2

Nordiska parlament underkänner 
kommissionens förslag om stridsåtgärder
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komma att störa väl fungerande 
inhemska system för tvistelösning, 
menar både Riksdagen och Folke-
tinget. Någon varningsmekanism 
på EU-nivå bör inte heller införas. 
Sådana mekanismer existerar och 
fungerar redan i medlemsländerna 
och bör även i fortsättningen ute-
slutande regleras på nationell nivå.

Kerstin Ahlberg

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 
2011/12:AU14 Subsidiaritetsprövning 
av förslag till Monti II-förordning, anta-
get av kammaren den 10 maj 2012

Begrundet udtalelse vedrørende Kom-
missionens forslag til forordning om 
udøvelse af retten til kollektive skridt 
(Monti II) - KOM(2012)130, den 3 maj 
2012

E
tt särskilt lönetillägg för 
arbetsuppdrag som krä-
ver övernattning utanför 

hemmet kan möjligen ingå i den 
minimilön som utstationerande 
arbetsgivare måste betala, men 
inte ersättning för resa, kost och 
logi. Det är ett par av slutsatserna i 
Efta-domstolens dom i det norska 
varvsmålet (se EU & arbetsrätt 
3/2011 s. 3). 

2008 allmängiltigförklarade 
Tariffnemnda vissa löne- och an-
ställningsvillkor i kollektivavtalet 
för skepps- och varvsindustrin. Nio 
norska varv väckte talan mot staten 
för att få beslutet ogiltigförklarat, 
med motiveringen att det strider 
mot direktivet om utstationerade 
arbetstagare (96/71) och EES-av-
talets artikel 36 om fri rörlighet för 
tjänster. Borgarting lagmannsrett 
hänsköt målet till Efta-domstolen. 
Frågorna rör en rad bestämmelser i 
föreskriften om allmengjøring. 

Föreskriften slår fast att ordina-
rie arbetstid är högst 37,5 timmar 
i veckan. Frågan var om detta är 
möjligt, då arbetsmiljölagen drar 
gränsen vid 40 timmar i veckan. 
Efta-domstolen besvarade frågan 
jakande, rent principiellt. Av detta 
följer att det också är tillåtet att 
kräva övertidsersättning för arbets-

tid över den lägre gränsen.
Nästa fråga var om det är till-

låtet att kräva att utstationerande 
arbetsgivare, som en del av minimi-
lönen enligt direktivets artikel 3.1 
c, betalar ett särskilt lönetillägg för 
uppdrag där det blir nödvändigt att 
övernatta utanför hemmet. Det kan 
det vara, svarade Efta-domstolen, 
så länge den sammanlagda ersätt-
ningen motsvarar minimilön för så-
dana uppdrag och kan motiveras av 
”tvingande allmänna hänsyn”. Det 
är den norska domstolens sak att 
avgöra om det villkoret är uppfyllt.

Den tredje frågan var om ersätt-
ningar för resa, kost och logi kan 
ingå i minimilönen. Nej, sådana 
omfattas inte av direktivets löne-
begrepp, menade Efta-domstolen. 
Därför kan ett sådant krav bara 
tillåtas om det kan motiveras med 

OM EN TINGSRÄTT beslutar att 
ställa frågor till EU-domstolen 
ska Arbetsdomstolen vara mycket 
försiktig med att ändra det beslutet. 
Det konstaterar svenska AD i ett 
beslut som innebär att Södertörns 
tingsrätt kan skicka iväg sina frågor 
trots att den svarande i tvisten anser 
att det kommer att fördröja målet i 
onödan.       Kerstin Ahlberg

AD 2012 nr 3, Posten Meddelande AB 
mot T.H., Arbetsdomstolens beslut den 
18 januari 2012

F
rån och med den 1 maj har 
en arbetstagare som blir 
sjuk under semestern rätt 

till ledighet vid ett senare tillfälle 
enligt den danska semesterlagen, 
som ändrats efter påtryckning från 
Europeiska kommissionen.

Som EU & arbetsrätt tidigare 
rapporterat (se nr 3-4/2009 s.7) 
har den danska semesterlagen 
varit föremål för utredning för att 
bedöma om den var förenlig med 
EU-rätten, särskilt domen i målet 
Pereda (C-277/08). Frågan var 
främst om en arbetstagare som blir 
sjuk under semestern har rätt till 
ersättningsledighet enligt artikel 7 i 
EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88).

Utredningsarbetet förlöpte som 
väntat. Arbetsgivarna menade att 
man skulle betona de faktiska om-
ständigheterna i målet, vilket inne-
bar att semesterlagen inte behövde 
ändras. Arbetstagarsidan ansåg att 
EU-domstolen hade slagit fast en 
ny avgörande princip, enligt vilken 
arbetstagaren ska få ledigt vid ett 
senare tillfälle om han eller hon blir 
sjuk under semestern. Arbetet av-
slutades i september 2010, varefter 

”offentlig orden” (ordre public) enligt 
direktivets artikel 3.10 – en bestäm-
melse som enligt EU-domstolen 
ska tolkas restriktivt.

Efta-domstolens dom är ett 
sällsamt dokument. Det är rikt på 
banaliteter och hänvisningar till 
välkänt stoff från EU-domstolens 
praxis. Närmare diskussioner kring 
de förelagda frågorna fi nns det inte 
mycket av. Slutsatserna, som hänvi-
sar det mesta tillbaka till den natio-
nella domstolen, har bara ansatser 
till motiveringar. Det ger anledning 
att undra ifall Efta-domstolen har 
valt att uttala sig så återhållsamt 
som möjligt för att utstationerings-
direktivet och de många problem 
det har gett upphov till är ett högst 
kontroversiellt ämne inom EU och 
ett område där lagstiftningsarbete 
har varit på gång under lång tid.

Stein Evju 

E-2/11 STX Norway Offshore AS m.fl. 
mot staten v/Tariffnmemnda, dom den 
23 januari 2012

saken överlämnades för politiskt 
ställningstagande. Det dröjde.

Men i oktober 2011 fi ck Dan-
mark en ny regering och den 
28 november mottog denna en 
öppningsskrivelse där kommissio-
nen tillkännagav att den övervägde 
att stämma Danmark inför EU-
domstolen. I mars lade regeringen 
så fram ett förslag om att lagen 
skulle ändras från och med den 1 
maj 2012, då det nya semesteråret 
börjar.

Arbetstagarsidan fi ck alltså rätt.
Henrik Schilder, chefskonsulent 

Kommunernes Landsforening

Kortare arbetstid OK, lönetillägg mer 

tveksamma, enligt Efta-domstolen

forts från s. 1

Nordiska parlament...

Dansk semesterlag ändras efter 

påtryckning från kommissionen
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Ä
r det förenligt med förbudet 
mot åldersdiskriminering 
att en statstjänsteman som 

fyllt 65 år inte har rätt till så kallad 
beredskapslön (rådighedsløn) när 
hans eller hennes tjänst dras in? 
Det är frågan i ett pilotmål som 
Danmarks Højesteret har hän-
skjutit till EU-domstolen, och vars 
utgång kommer att få betydelse 
för ett 40-tal liknande tvister. I det 
uppmärksammade Irma-målet, 
som rör särskilda ungdomslöner, 
anser Højesteret däremot att det 
är onödigt att gå vägen över EU-
domstolen.

Bakom det första målet ligger en 
reform av den danska statsförvalt-
ningen som bl.a. innebar att alla 
statsamtmænd avskaffades. De som 
inte fi ck nya tjänster och som var 
under 65 år hade enligt tjänsteman-
nalagen (tjenestemandsloven) rätt till 
beredskapslön i upp till tre år, på 
villkor att de stod till arbetsgivarens 
förfogande för andra arbetsuppgif-
ter. Systemet med beredskapslön 
infördes redan 1919, i första hand 
för att skydda statstjänstemännens 
självständighet mot personliga och 
politiska påtryckningar, men också 
för att de inte skulle drabbas av 
alltför våldsamma ändringar i sina 
personliga förhållanden. 

En av dem som var för gammal 
för att få beredskapslön var Erik 
Toftgaard, vars fackförbund nu 
alltså har väckt talan och hävdar att 
65-årsgränsen strider mot förbu-
det mot åldersdiskriminering i det 
allmänna likabehandlingsdirektivet 
(2000/78). Arbetsgivaren försvarar 
sig med att beredskapslönen, trots 
sitt namn, inte är lön utan ett så-
dant yrkesbaserat system för social 
trygghet som medlemsstaterna kan 
ställa upp åldersgränser för, enligt 
direktivets artikel 6.2.

Østre landsret gav arbetsgivaren 
rätt. Højesteret anser inte att saken 
är lika självklar och har nu bett 
EU-domstolen om tolkningshjälp.

I ett annat uppmärksammat mål 
som överklagats från Østre landsret 
har Højesteret däremot nyligen 
beslutat att inte begära förhands-
avgörande från EU-domstolen, 

vilket HK Danmark och LO har 
krävt. HK Danmark hävdar att ett 
kollektivavtal som förbundet självt 
har ingått strider mot förbudet mot 
åldersdiskriminering, eftersom det 
tillåter arbetsgivarna att betala ar-
betstagare under 18 år lägre lön än 
vuxna. Även den danska diskrimi-
neringslagen (forskelsbehandlingslo-
ven) som tillåter arbetsmarknadens 
parter att sluta sådana kollektiv-
avtal är oförenlig med EU-rätten, 
enligt förbundet. Højesteret håller 

G
äller EES-avtalets regler 
om fri rörlighet för tjänster 
ett norskt bolags sjötran-

sporttjänster bedrivna med ett 
Panama-fl aggat fartyg? Den frågan 
behöver den svenska Arbets-
domstolen ha svar på för att kunna 
avgöra fyra mål som rör fartyget 
Sava star. AD har följaktligen 
beslutat att begära ett förhandsav-
görande från EU-domstolen.

Tvisten har sin upprinnelse i 
stridsåtgärder som vidtogs mot far-
tyget Sava star år 2001 (Transport) 
och 2003 (SEKO) och som båda 
gångerna slutade med att fartygets 
ägare, det norska rederiet Fonn-
ship A/S, tecknade s.k. ITF Special 
Agreement. Sava star fördes under 
panamansk fl agg. 

Fonnship och fackförbunden är 
ömsom kärande, ömsom svarande i 
målen. Rederiet hävdar att kol-
lektivavtalen är ogiltiga, dels på av-
talsrättsliga grunder, dels eftersom 
stridsåtgärderna var otillåtna, och 
yrkar att förbunden ska förpliktas 
att återbetala en avgift stipulerad i 
avtalen och betala ekonomiskt ska-
destånd för den skada som strids-
åtgärderna medfört. Transport 
har i sin tur yrkat att rederiet ska 
förpliktas att betala skadestånd för 
kollektivavtalsbrott, eftersom det 
inte betalat avtalsenliga löner. 

Rederiet hade även invänt att 
den lagvalsklausul som är intagen i 
kollektivavtalen var ogiltig. AD be-
dömde emellertid i en mellandom 

med motparterna Irma A/S och 
Beskæftigelsesministeriet om att 
EU-domstolens praxis redan ger 
tillräcklig ledning för att Højesteret 
ska kunna avgöra om syftet med 
reglerna är berättigat och ifall de är 
lämpliga och nödvändiga för att nå 
syftet. 

Hur det slutar i sak är en annan 
fråga.       Kerstin Ahlberg

Mål C-546/11 Dansk Jurist- og Økonom-
forbund som för talan för Erik Toftgaard 
mot Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Højesterets kendelse afsagt fredag den 
16. Marts 2012, Sag 185/2010 HK 
Danmark mot Irma A/S och Beskæftigel-
sesministeriet

(AD 2009 nr 39) att lagvalsklausu-
len är giltig, vilket innebär att de 
nu behandlade frågorna ska avgöras 
enligt svensk rätt.

AD kommer fram till att utgång-
en i målen beror på om stridsåtgär-
derna var otillåtna och om situatio-
nen omfattades av EU-rätten. Det 
är dock bara om den senare frågan 
som AD anser sig behöva EU-
domstolens förhandsavgörande. 
Hur en prövning av stridsåtgärder-
nas tillåtlighet bör göras har denna 
redan gjort tillräckligt klart genom 
Laval- och Viking Line-målen, 
enligt AD. Domstolen kan därmed 
sägas acceptera denna praxis, vilket 
hittills inte varit klart. 

När det gäller stridsåtgärder 
mot fartyg gäller fortfarande den så 
kallade lex Britannia som underkän-
des i Laval-målet. På den punkten 
ansågs ingen ändring nödvändig 
när lagstiftningen reviderades 
genom lex Laval eftersom utsta-
tioneringsdirektivet inte gäller för 
handelsfl ottan (EU & arbetsrätt nr 
3/4 2009 s. 9). I den aktuella tvisten 
är parterna dock överens om att 
den inte ska tillämpas om situatio-
nen omfattas av EU-rätten. Det 
förefaller som om fackföreningarna 
inte anser sig kunna stödja sig på lex 
Britannia i situationer som omfattas 
av den fria rörligheten, även om nå-
gon sådan begränsning inte införts 
av lagstiftaren.                 Erik Sjödin

         doktorand, Uppsala Universitet

AD 2012 nr 10, beslut den 1 februari 2012

Højesteret ställer frågor om rådighedsløn 

men inte om särskilda ungdomslöner

Gäller EES-rätten vid stridsåtgärder mot 

norskt fartyg med panamansk flagg?
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S
veriges riksdag uppmanar 
regeringen att lägga fram 
förslag till regler med syfte 

att ge uppdragsgivaren ansvar för 
underentreprenörers förpliktelser. 
Dessa regler ska dock inte gälla 
generellt utan endast i utstatione-
ringssituationer.

Enligt svensk lag ansvarar inte 
uppdragsgivare för att underentre-
prenörer uppfyller sina skyldigheter 
mot sina anställda. Arbetstagarens 
rätt till förfallen lön säkerställs 
istället bland annat genom lagstift-
ning som underlättar för arbetsta-
garorganisationerna att sätta press 
på arbetsgivare som inte betalat ut 
lön. Medbestämmandelagen gör 
det också  möjligt för arbetstagar-
organisationen att i viss mån kon-

I
LO:s expertkommitté uttrycker 
i sin årliga rapport stark oro 
över de ingrepp i kollektivavta-

len som Grekland har tvingats göra 
i utbyte mot stödpaketet från den 
s.k. trojkan (EU-kommissionen, 
Europeiska Centralbanken och 
Internationella Valutafonden). När 
det gäller den svenska lex Laval, 
som också har anmälts för gransk-
ning, har kommittén ännu inte 
tagit ställning. 

ILO:s expertkommitté publice-
rar årligen en granskning av hur 
staterna lever upp till sina åta-
ganden enligt konventioner som 
de ratifi cerat. I 2011 års rapport 
efterfrågade den kompletterande 
information från Grekland för 
att avgöra om de åtgärder som 
vidtagits som respons på den s.k. 
trojkans stödpaket till Grekland 
påverkat utövandet av den fack-
liga föreningsfriheten såsom den 
följer av medlemskap i ILO och 
ratifi kation av de grundläggande 
konventionerna nr 87 om fören-
ingsfrihet och organisationsrätt och 
98 om organisationsrätt och rätt till 
kollektiv förhandling. En liknande 
fråga ställdes till Sverige med an-
ledning av antagandet av lex Laval 

trollera entreprenadkedjor genom 
vetoreglerna i 38 – 40 §§. Enligt 
vetoreglerna är arbetsgivaren skyl-
dig att förhandla med den fackliga 
organisation som arbetsgivaren 
har kollektivavtal med innan ett 
uppdrag eller en del av ett uppdrag 
läggs ut på entreprenad. Skulle 
det centrala fackförbundet anse att 
entreprenaden kan antas medföra 
att lag eller kollektivavtal åsidosätts 
får arbetsgivaren inte besluta eller 
verkställa åtgärden.

I de motioner som låg till grund 
för Riksdagens beslut föreslogs en 
generell reglering av uppdragsgi-
vares ansvar för underentrepre-
nörers förpliktelser. Arbetsmark-
nadsutskottet framhöll dock att 
ovanstående regler fungerar väl 

på stora delar av arbetsmarknaden 
och ansåg därför inte att det fanns 
något behov av generella regler om 
solidariskt ansvar vid entreprenad.

MBLs vetoregler förutsätter 
dock att det fi nns ett kollektivavtal. 
På de arbetsplatser där kollektivav-
tal saknas är vetoreglerna inte till-
lämpliga. Problem kan också uppstå 
när entreprenadkedjorna är långa 
och svåra att överblicka. Arbets-
marknadsutskottet ansåg därför att 
existerande regler inte i tillräcklig 
utsträckning skyddar arbetsta-
gare som utstationeras till Sverige, 
eftersom dessa oftare arbetar utan 
kollektivavtal och i regel längre ner 
i entreprenadkedjan. 

I riksdagen röstades utskottets 
förslag igenom med stor majoritet.

Caroline Johansson 

forskningsassistent, Uppsala universitet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 
2011/12:AU9

(se EU & arbetsrätt nr 3/2010 s. 2). 
2012 års rapport kom i mars. 

Slutsatser ifråga om lex Laval lyser 
med sin frånvaro. Situationen i 
Grekland ägnas desto mer ut-
rymme. 

Trojkans stödpaket är förenat 
med krav som tvingat Grekland att 
anta lagstiftning om att kollektivav-
tal på företagsnivå ska ha företräde 
framför branschavtal, oavsett om 
det är en fackförening eller annan 
sammanslutning av arbetstagare 
som företräder arbetstagarsidan på 
företaget. Därutöver har kraven 
medfört att lagstiftning om löne-
sänkningar har antagits. 

Expertkommittén uttrycker nu 
djup oro över att andra parter än de 
som träffat ett visst kollektivavtal 
kan frigöra sig från detta på lägre 
nivå, t.ex. företagsnivå, i strid med 
ILO:s principer. Grekland upp-
manas i skarpa ordalag att anpassa 
lagstiftningen till ILO:s regelverk. 
ILO:s utgångspunkt är att arbets-
givare och arbetstagare som är 
bundna av ett kollektivavtal inte ska 
kunna träffa avtal om arbetsvillkor 
som står i motsättning till detta. 
Denna företrädesprincip ska gälla 
i förhållande till kollektivavtal som 

träffas på lägre nivå förutsatt att 
inte samma parter är involverade i 
förhandlingarna där. 

I fråga om statens ingrepp i lö-
neförhandlingarna påtalar Expert-
kommittén att om en regering som 
en del av en stabiliseringspolitik 
begränsar parternas möjlighet att 
fritt förhandla om lönenivåerna ska 
detta användas som en exceptionell 
åtgärd och enbart i den mån det 
är nödvändigt och utan att över-
skrida en rimlig period. Åtgärderna 
ska dessutom åtföljas av garantier 
i syfte att skydda arbetstagarnas 
levnadsstandard. Den grekiska re-
geringen uppmanas därför att ange 
vad den har gjort för att säkerställa 
arbetstagarnas levnadsstandard, och 
att efter en bestämd tid tillsammans 
med arbetsmarknadens parter göra 
en bedömning av om åtgärderna 
fortfarande är nödvändiga.

Ett sätt att undvika att trojkans 
krispaket medför grova kränk-
ningar av ILO-konventioner vore 
förstås att hörsamma Europapar-
lamentets uppmaning att involvera 
ILO i arbetet med de fi nansiella 
stödprogrammen.

Petra Herzfeld Olsson, jur dr 

Uppsala universitet

Report III(1A) Report of the Committee 
of Experts on the Application of Con-
ventions and Recommendations, 101st 
Session, 2012 

Sveriges riksdag vill ha regler om 

solidariskt ansvar vid utstationering

ILO:s expertkommitté djupt oroad

av ”trojkans” krav på Grekland
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A
rbetstider inom inlands-
sjöfarten, bättre arbets-
miljö i frisörbranschen och 

minimivillkor för professionella 
fotbollsspelare är ämnena för tre 
nya europeiska avtal som arbets-
marknadens parter har slutit. I 
alla tre fallen är det parterna själva 
som har tagit initiativ till att börja 
förhandla. I sådana fall brukar de 
oftast också vilja genomföra avtalen 
på nationell nivå genom sina egna 
organisationer, men denna gång är 
det tänkt att två av dem ska göras 
bindande genom direktiv.

Det första är avtalet mellan 
European Barge Union och Eu-
ropean Skippers’ Organisation på 
arbetsgivarsidan och Europeiska 
Transportarbetarfederationen på 
arbetstagarsidan om arbetstider för 
passagerar- och godstransportfartyg 
i inlandssjöfarten. 

Parterna konstaterar bland annat 
att man kan tillåta en längre daglig 
arbetstid och veckoarbetstid i in-
landssjöfart än arbetstidsdirektivet 
gör, eftersom den normalt innehål-
ler en hel del beredskapstid, t.ex. 
oplanerad väntetid vid slussar och 
vid lastning och lossning. Arbetsti-
den på högst 48 timmar i veckan får 
därför beräknas som ett genomsnitt 
över tolv månader.

Samtidigt erkänner de att arbets-
belastningen kan vara hög på grund 
av buller, vibrationer och den 
speciella arbetsorganisationen, och 
därför ska varje arbetstagare ha rätt 
till en kostnadsfri hälsoundersök-
ning per år.

Avtalet innehåller också un-
dantagsregler för situationer där 
omedelbar fara hotar. Då kan befäl-
havaren kräva den arbetsinsats som 
är nödvändig.

Även arbetsgivarorganisationen 
Coiffure EU och dess motpart 
UNI Europa Hair and Beauty vill 
att Europeiska kommissionen ska 
lägga fram ett förslag till direktiv 
som gör deras avtal om arbetsmil-
jön i frisörbranschen bindande för 
medlemsstaterna.

Avtalet innehåller detaljerade 
regler om förebyggande åtgärder 
när det gäller bland annat använd-

och CEEP som sitter och förhand-
lar om ändringar i det allmänna 
arbetstidsdirektivet (2003/88). Det 
visar att arbetsmarknadens parter 
kan komma överens om arbetstids-
frågor, skriver kommissionen i ett 
pressmeddelande.

Intressant är att den tycks 
beredd att lägga fram förslag till di-
rektiv som gör de två första avtalen 
bindande i medlemsstaterna, trots 
att förhandlingarna sägs ha initie-
rats av parterna själva. Det har ju 
ibland ifrågasatts om det alls skulle 
vara möjligt, med tanke på att den 
process som beskrivs i fördraget 
utgår från att det är kommissionen 
som sätter igång det hela (artiklarna 
154 – 155 EUF).     Kerstin Ahlberg

ningen av material, produkter 
och verktyg, skydd för huden och 
luftvägarna, besvär i rörelseappara-
ten, arbetsorganisation, skydd vid 
graviditet samt psykisk hälsa och 
välbefi nnande. 

Parterna tänker sig dessutom 
att vissa av reglerna ska gälla inte 
bara för arbetstagare utan även 
för frisörer som är egenföretagare 
(self-employed) eftersom de utsätts 
för samma sorts hälsorisker som 
de anställda. De vädjar därför till 
medlemsstaterna att komplettera 
genomförandet av det kommande 
direktivet med åtgärder som gör att 
hela frisörbranschen omfattas.

Avtalet om fotbollsproffsens mi-
nimivillkor ska dock genomföras av 
de avtalsslutande organisationerna 
och deras medlemmar, dvs. Euro-
pean Professional Football Leagues 
och European Club Association 
på arbetsgivarsidan och Fédéra-
tion Internationale de Footballeurs 
Professionnels Division Europe för 
spelarna. Även UEFA är med på 
ett hörn. Parterna påpekar att de 
betraktar avtalet som ett resultat av 
”collective bargaining at European le-
vel” vilket gör att man kan fråga sig 
om de också menar att avtalet ska 
ses som ett ”riktigt” kollektivavtal.

Avtalet har detaljerade regler om 
formen på spelarnas kontrakt och 
om vad de ska innehålla. Bl.a. ska 
klubben och spelaren ha samma 
rättigheter att förhandla om att för-
länga eller avsluta kontraktet i för-
tid. För att det ska avslutas i förtid 
måste det fi nnas saklig grund. Om 
klubben vill avsluta kontraktet på 
grund av långvarig skada, sjukdom 
eller permanent arbetsoförmåga 
måste den ge spelaren en rimlig 
uppsägningstid. Avtalet slår också 
fast att klubbar och spelare måste 
rätta sig efter tillämpliga kollektiv-
avtal på nationell nivå.

”Den sociala dialogen” på 
branschnivå verkar alltså mer liv-
aktig än på länge, vilket inte minst 
gläder kommissionen. Den hoppas 
särskilt  att avtalet om arbetstiderna 
i inlandssjöfarten ska inspirera 
Europeiska fackliga samorganisa-
tionen, BusinessEurope, UEAPME 

E
U-domstolen har åter tagit 
ställning till ett besvärligt 
semesterproblem som gällde 

överföring av semesterrättigheter 
från ett år till ett annat i samband 
med sjukdom. 

Målet rör en tysk arbetstagare 
som begär ersättning för tre års se-
mester som han inte har kunnat ta 
ut då han varit helt sjukskriven. En 
delstatlig arbetsdomstol konstatera-
de att han enligt tysk rätt inte skulle 
kunna få ersättning för det första 
året, eftersom rätten till semester 
som inte kunnat tas ut på grund av 
sjukdom förfaller femton månader 
efter semesterårets slut. Domstolen 
frågade sig emellertid om inte en 
sådan begränsning stred mot artikel 
7 i arbetstidsdirektivet (2003/88) 
och skickade frågan vidare till EU-
domstolen. 

Frågorna gav EU-domstolen 
tillfälle att nyansera sina egna slut-
satser i tidigare mål och slå fast att 
det inte fi nns en obegränsad rätt att 
överföra semester när arbetstagaren 
är arbetsoförmögen fl era år i rad. 
Begränsningen till femton måna-
der för överföring av semester var 
förenlig med EU-rätten. 

Henrik Schilder, chefskonsulent 

Kommunernes Landsforening

Mål C-214/10 KHS AG mot Winfried 
Schulte

Nya europeiska avtal för

sjöfolk, frisörer och fotbollsproffs

Begränsad rätt 

överföra semester 

till senare år
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F
örslaget syftar till att ge en 
stark signal om att rätten 
att vidta stridsåtgärder är 

jämställd med de ekonomiska fri-
heterna. Det framhöll Europeiska 
kommissionen när den efter många 
om och men lade fram förslaget om 
den  s.k. Monti II-förordningen i 
mars.

I en särskild bestämmelse ska 
förordningen slå fast att den fria 
rörligheten för tjänster och den fria 
etableringsrätten ska utövas så att 
de respekterar den grundläggande 
rätten att vidta stridsåtgärder, 
och motsatsvis ska rätten att vidta 
stridsåtgärder utövas så att den 
respekterar dessa ekonomiska fri-
heter. Denna balans ska gälla som 
en allmän princip inom EU-rätten. 
Förslaget anger också att natio-
nella regler om medling eller andra 
liknande tvistelösningsmetoder ska 
kunna tillämpas även vid stridsåt-
gärder som har gränsöverskridande 
karaktär. Vidare ska arbetsmarkna-
dens parter på europanivå kunna 
träffa avtal om tvistelösningsme-
toder vid stridsåtgärder som berör 

fl era länder. Slutligen föreslår 
kommissionen att man inrättar en 
”varningsmekanism”, en skyldighet 
för medlemsstaterna att underrätta 
kommissionen och berörda länder 
om det uppstår situationer där den 
fria tjänsterörligheten eller etable-
ringsrätten allvarligt hotas. Det-
samma gäller om medlemsstatens 
system för arbetsmarknadsrelatio-
ner hotas eller om det fi nns risk för 
allvarlig social oro. 

Eftersom EU saknar uttrycklig 
kompetens att reglera stridsåtgär-
der föreslår kommissionen att för-
ordningen antas med stöd av artikel 
352 i EUF-fördraget. Det innebär 
att alla medlemsstater måste rösta 
ja om förslaget ska gå igenom. 

Förslaget till Monti II-förord-
ning är rejält nedtonat i förhållande 
till de utkast som tidigare cirkule-
rat. Det är sannolikt nödvändigt 
om förslaget ska ha några förutsätt-
ningar för att kunna antas med en-
hällighet. Det lär också vara skälet 
till att den allmänna principen om 
förhållandet mellan rätten att vidta 
stridsåtgärder och de ekonomiska 

M
ed förslaget till direktiv 
om genomförande av det 
gällande utstationerings-

direktivet (96/71), som den pre-
senterade samtidigt  som förslaget 
till Monti II, vill kommissionen 
ta ett krafttag mot oacceptabelt 
missbruk av reglerna och se till att 
utstationerade arbetstagare fullt ut 
får åtnjuta sina sociala rättigheter 
i hela EU. Förslaget beskriver en 
lång rad åtgärder. 

Till att börja med föreslår kom-
missionen regler som ska klargöra 
när det faktiskt är fråga om ut-
stationering av arbetstagare. En 
grundläggande förutsättning är att 
en arbetsgivare som är etablerad 
i ett land utför tjänster i ett an-
nat land. Här räknar förslaget upp 
faktorer som ska beaktas när man 
avgör i vilket land arbetsgivaren 
är etablerad. På samma sätt fi nns 

ternas myndigheter ska samarbeta 
för att se till att utstationerade 
arbetstagare tillförsäkras sina rät-
tigheter. Dessutom innehåller det 
en uttömmande uppräkning av 
vilka kontroller värdlandet får ge-
nomföra gentemot utstationerande 
arbetsgivare. 

Den kanske största nyheten är 
att medlemsländerna ska införa 
ett system för entreprenörsansvar 
inom byggsektorn. En entreprenör 
ska kunna hållas solidariskt ansva-
rig om dess underentreprenör inte 
betalat de utstationerade arbetsta-
garnas löner samt för innehållna 
skatter och sociala avgifter. Slut-
ligen innehåller förslaget regler 
om hur administrativa böter och 
avgifter ska kunna verkställas över 
gränserna.

Förslaget till genomförandedi-
rektiv föreskriver alltså en lång rad 
åtgärder som medlemsstaterna ska 
genomföra för att förbättra efter-
levnaden av utstationeringsdirekti-

friheterna är så oklart uttryckt. 
EU-domstolen har i Laval- och 
Viking Line-domarna förklarat 
att rätten att vidta stridsåtgärder 
är en grundläggande rättighet och 
att denna ska balanseras mot EU:s 
fördragsfästa ekonomiska friheter. 
Domstolens synsätt innebär att 
dessa grundläggande rättigheter 
och friheter i en abstrakt mening 
jämställs. Många bedömare menar 
dock att domstolen, när den kon-
kret prövade de motsatta intresse-
na, i realiteten satte de ekonomiska 
friheterna framför rätten att vidta 
stridsåtgärder. Det är därför oklart 
hur den ”starka signal” som kom-
missionen vill sända kommer att 
tolkas av EU-domstolen. Ger den 
föreslagna förordningen verkligen 
rätten att vidta stridsåtgärder en 
större tyngd, eller innebär den bara 
en bekräftelse av domstolens egen 
praxis?      Jonas Malmberg

KOM (2012) 130 den 21 mars 2012 
Förslag till förordning om utövandet 
av rätten att vidta kollektiva åtgärder i 
samband med etableringsfriheten och 
friheten att tillhandahålla tjänster

en uppräkning av faktorer som ska 
beaktas när man avgör om arbets-
tagaren tillfälligt utför arbete i 
ett annat land än denna normalt 
arbetar i. Avsikten med dessa nya 
defi nitioner är att motverka att 
reglerna om utstationering till-
lämpas om t.ex. arbetsgivaren inte 
i realiteten har någon påtaglig 
verksamhet i ursprungslandet eller 
om arbetstagaren aldrig har arbetat 
i där. I sådana fall blir det som van-
ligt Rom I-förordningen som avgör 
vilket lands lag som gäller. Många 
gånger innebär det att värdlandets 
regler ska tillämpas fullt ut istället 
för utstationeringsreglerna.

Till de åtgärder som medlems-
staterna ska vidta hör att förbättra 
informationen om de villkor som 
utstationerande arbetsgivare måste 
följa. Förslaget innehåller också 
bestämmelser om hur medlemssta- forts. på s. 7

Förslag om stridsåtgärder ”en stark signal” 

– eller bara bekräftelse av EU-domstolens praxis?

Missbruk av fri rörlighet ska motverkas 

men värdstatens kontroll begränsas
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E
nbart det förhållandet att en 
arbetsgivare har ett perma-
nent behov av vikarier som 

skulle kunna tillgodoses genom 
tillsvidareanställning innebär inte 
att arbetsgivaren saknar objektiva 
grunder för varje vikariat och miss-
brukar visstidsanställningar. Det 
har EU-domstolen har nu slagit 
fast i ett mål som rör tolkningen av 
direktivet om visstidsarbete (99/70).

Enligt direktivet ska medlems-
staterna vidta åtgärder för att 
förhindra missbruk av upprepade 
visstidsanställningar. Det kan vara 
a) krav på objektiva grunder för att 
förnya en sådan anställning, b) en 
tidsgräns för upprepade anställ-
ningar och/eller c) en begränsning 
av antalet gånger som anställningen 
får förnyas. Bianca Kücük hade 
varit anställd utan uppehåll under 
elva år på tretton olika vikariat för 
tillfälligt lediga domstolssekre-
terare. Hon ville att en domstol 
skulle förklara att hennes senaste 
anställningsavtal gällde tillsvidare, 
och den tyska domstolen frågade 
EU-domstolen om tolkningen av 
direktivet. 

EU-domstolen konstaterade 
först att en arbetsgivares behov av 

en vikarie för att ersätta en tillfälligt 
ledig arbetstagare kan utgöra en 
sådan objektiv grund som krävs för 
att få förnya en visstidsanställning. 
Även om det fi nns ett permanent 
behov av vikarier i den normala 
verksamheten, kan vikariatsbehovet 
vara tillfälligt i den meningen att 
de lediga arbetstagarna ska komma 
tillbaka. Det är upp till de natio-
nella myndigheterna att göra en 
helhetsbedömning av om vikariatet 
verkligen är avsett att täcka ett 
tillfälligt arbetskraftsbehov och inte 
innebär att arbetsgivaren missbru-
kar vikariat som skenbart verkar 
täcka ett tillfälligt behov. Om det 
fi nns objektiva grunder för tidsbe-
gränsning kan det dock inte vara 
fråga om ett missbruk, utom i fall 
där en helhetsbedömning av alla 
omständigheter ger vid handen att 
arbetstagarens arbete inte enbart 
tillgodoser ett tillfälligt behov. 
Att kräva att ett permanent behov 
av vikarier ska tillgodoses genom 
tillsvidareanställningar går enligt 
EU-domstolen utanför syftet med 
direktivet.

I Sverige har regeringen efter 
ingripande av Europeiska kommis-
sionen aviserat en lagändring för 

att förtydliga att kombinationer av 
tidsbegränsade anställningar som 
utgör ett missbruk är otillåtna, trots 
att respektive anställning i och för 
sig varit tillåten enligt den svenska 
lagstiftningen (se EU & arbetsrätt 
2/2011 s. 2). För de vanligaste till-
låtna formerna av tidsbegränsade 
anställningar – vikariat, provanställ-
ning och så kallad allmän visstids-
anställning – har Sverige valt att 
införa tidsgränser, men olika typer 
av tidsbegränsade anställningar 
kan kombineras så att det kan bli 
fråga om långa anställningstider 
och många anställningar. Rättsfallet 
gällde inte anställningsformer med 
sådana tidsgränser för att förhindra 
missbruk, utan upprepad använd-
ning av en och samma anställ-
ningsform, vikariat, där ett krav på 
objektiva grunder hade valts för att 
förhindra missbruk. Av rättsfallet 
kan man dock dra slutsatsen att det 
inte i direktivets mening är fråga 
om ett missbruk när det verkligen 
fi nns ett tillfälligt behov av arbets-
kraft som utgör objektiva grunder 
för tidsbegränsning, även om 
arbetsgivaren permanent behöver 
fylla sådana till sin natur tillfälliga 
behov. Så har också den svenska 
Arbetsdomstolen sedan 1984 sett 
på så kallade rullande, äkta vikariat 
innan en tidsgräns infördes i lagen 
(AD 1984 nr 66).

I ett annat färskt förhandsav-
görande om samma direktiv har 
EU-domstolen  slagit fast vad som 
gäller om en medlemsstat för att 
förhindra missbruk väljer att före-
skriva att en visstidsanställning ska 
övergå till en tillsvidareanställning 
efter en bestämd tid. Frågan var om 
alla anställningsvillkor då måste fö-
ras över oförändrade till tillsvidare-
anställningen. Det behöver de inte, 
men medlemsstaterna måste se till 
att det inte sker betydande ändring-
ar som sammantagna är till nackdel 
för den anställde om verksamheten 
och den anställdes arbetsuppgifter 
fortfarande är desamma.

Sören Öman, föreståndare

Stockholm Centre for Commercial Law

 Mål C-586/10 Bianca Kücük mot Land 
Nordrhein-Westfalen, dom 26 januari 
2012
Mål C-251/11 Martial Huet mot Univer-
sité de Bretagne Occidentale, dom 8 
mars 2012

vet. Det är i allt väsentligt inriktat 
på att stärka myndigheternas roll i 
att kontrollera de utstationerade ar-
betstagarnas villkor, och mindre på 
att stärka fackföreningars och andra 
frivilligorganisationers förmåga att 
bistå dem. På detta sätt är förslaget 
mindre väl anpassat till de nordiska 
arbetsmarknadsmodellerna.

En viktig och svårbedömd fråga 
är i vilken utsträckning direktivet 
kommer att begränsa medlemssta-
ternas möjligheter att vidta andra 
eller längre gående kontrollåtgär-
der än dem som anges i förslaget. 
EU-domstolen har i många fall be-
dömt olika åtgärder som medlems-
staterna vidtagit för att kontrollera 
utstationerade arbetstagares villkor 
som hinder för den fria rörligheten. 
Om genomförandedirektivet antas 

ligger det nära till hands att se detta 
som en samordning av medlems-
staternas åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av utstationerings-
direktivet, och att andra åtgärder 
som medlemsstaterna kan tänkas 
vilja vidta därför inte skulle anses 
proportionella för att uppnå målet 
att skydda de utstationerade arbets-
tagarna. Detta särskilt som direkti-
vet ska antas med stöd av reglerna 
om fri rörlighet för tjänster (artikel 
53.1och 62 i EUF-fördraget) och 
inte med stöd av EU:s kompetens 
på arbetsrättens område.

Jonas Malmberg

KOM (2012) 131 den 21 mars 2012 
Förslag till direktiv om genomförande av 
direktiv 96/71/EG om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhanda-
hållande av tjänster

forts från s. 6

Missbruk av fri rörlighet...

Inget krav på tillsvidareanställning 

trots permanent vikariebehov
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NYA MÅL

E
n svensk kvinna som endast 
arbetat i Schweiz före sitt 
barns födelse hade ändå rätt 

till inkomstrelaterad föräldrapen-
ning efter återkomsten till Sverige, 
enligt en dom från EU-domstolen.

Enligt artikel 72 i EU-förord-
ningen nr 1408/71, numera 883/04, 
som gäller inom socialförsäkrings-
området, är det möjligt att vid 
beviljande av föräldrapenning lägga 
samman arbets- och försäkrings-
perioder som en person haft i olika 
medlemsländer. Enligt avtalet mel-
lan EU och Schweiz fi nns samma 
möjlighet till sammanläggning för 
personer som arbetat i Schweiz och 
ett medlemsland.

En svensk kvinna bodde och ar-
betade sedan 1994 i Schweiz. 2002 
födde hon en dotter och samma år 
fl yttade hon tillsammans med make 
och dotter tillbaka till Sverige. 
Kvinnan stannade hemma för att ta 
hand om dottern och ansökte om 
föräldrapenning i Sverige. 

För att få inkomstrelaterad 
föräldrapenning måste föräldern, 
enligt svensk rätt, ha arbetat i Sve-
rige i 240 dagar i följd före barnets 
födelse. Eftersom kvinnan inte hade 
gjort det beviljade Försäkringskas-
san inte inkomstrelaterad föräld-
rapenning utan enbart garantini-
våbeloppet, 150 kronor per dag. 
Kvinnan överklagade beslutet för 
att få föräldrapenning över garanti-
nivån och målet gick ända till Hög-
sta förvaltningsdomstolen (HFD).

Enligt EU-domstolens dittillsva-

rande tolkning av den s.k. samman-
läggningsprincipen i förordning 
1408/71 skulle det i ett fall som 
detta ha varit möjligt för kvinnan 
att få föräldrapenning över garan-
tinivån om hon arbetat 239 dagar i 
Schweiz och 1 dag i Sverige. HFD 
frågade därför EU-domstolen om 
man skulle tolka unionsrätten så 
att kvalifi kationstiden i sin helhet 
kunde fullgöras genom arbete och 
försäkring enbart i Schweiz. Om 
denna fråga besvarades jakande ville 
HFD också veta om inkomster som 
intjänats i Schweiz kunde jämställas 

Likabehandling, föräldraledighet

Mål C-7/12 Nadežda Riežniece mot 
Zemkop bas ministrija (Republiken 
Lettland), Lauku atbalsta dienests 
Hindrar likabehandlingsdirektivet 
(76/207) eller föräldraledighetsdi-
rektivet (96/34) att en arbetsgivare 
vidtar någon som helst åtgärd som 
leder till att en föräldraledig kvinna 
kan förlora sin tjänst efter att ha 
återgått i arbetet? Beror svaret på 
om arbetsgivarens åtgärd motiveras 
av att alla statliga myndigheter har 
minskat sin personal till följd av en 
lågkonjunktur? 
Arbetstagarinflytande

Mål C-635/11 Europeiska kommis-
sionen mot  Nederländerna
Enligt kommissionen har Ne-
derländerna inte, i enlighet med 

med svenska inkomster.
EU-domstolen fann att  avtalet 

mellan EU och Schweiz och artikel 
72 i förordningen ska tolkas så att 
en kvalifi kationstid som endast 
fullgjorts i Schweiz är tillräcklig för 
att få föräldrapenning över garan-
tinivån. Beträffande storleken på 
föräldrapenningen fann domstolen 
att den skulle beräknas efter vad 
kvinnan skulle ha tjänat i Sverige i 
en motsvarande tjänst som den hon 
haft i Schweiz.

Lill Dahlberg, arbetsrätts-och 

socialförsäkringskonsult

Mål C-257/10 Elisabeth Bergström 
mot Försäkringskassan, dom den 15 
december 2011

direktivet om  gränsöverskridande 
fusioner ( 2005/56), antagit regler 
som säkerställer att arbetstagarna 
i bolagets driftsenheter i andra 
medlemsstater har samma rätt till 
medverkan som arbetstagarna i 
Nederländerna vid en gränsöver-
skridande fusion.

Du kan beställa en kostnadsfri pre-
numeration på EU & arbetsrätt, som 
kommer med fyra nr/år. Mejla namn 
och adress till kerstin.ahlberg@
juridicum.su.se eller skriv till Kerstin 
Ahlberg, Institutet för social civilrätt, 
Juridiska institutionen, Stockholms 
universitet, SE-106 91 Stockholm, 
Sverige.

Prenumerera 

gratis på

EU & arbetsrätt

Sverige måste ge inkomstrelaterad 

föräldrapeng trots arbete enbart i Schweiz


