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OFFENTLIG UPPHANDLING OCH SOCIALA HÄNSYN

OK kräva varor från rättvis handel 
om bara villkoren utformas rätt
I

nget hindrar att en myndighet 
som upphandlar varor kräver 
att de har vissa miljöegenskaper 

och kommer från rättvis handel, 
bara kraven utformas så att de 
uppfyller principerna om likabe-
handling, icke diskriminering och 
öppenhet. Det bekräftar EU-dom-
stolen i en färsk dom där Nederlän-
derna döms för fördragsbrott, men 
där domstolen också underkänner 
Europeiska  kommissionens tolk-
ning av EU-rätten på en punkt som 
har stor betydelse för möjligheterna 
att ta sociala hänsyn vid offentlig 
upphandling.

Syftet med EU-direktiven om 
offentlig upphandling, i detta mål 
det som rör byggentreprenader, 
varor och tjänster (2004/18), är att 
leverantörer i hela EU/EES ska ha 
reella och lika möjligheter att vara 
med och tävla om de offentliga 
kontrakten. Medlemsländernas 
myndigheter måste därför i varje 
steg av upphandlingen följa detal-
jerade regler som ska förhindra att 
ovidkommande hänsyn kommer 
in när de väljer ut den som ska få 
kontraktet. 

Reglerna handlar enbart om 
själva proceduren. Vad som ska 
upphandlas avgör myndigheten 
själv. Däremot kan beskrivningen i 
förfrågningsunderlaget av det den 
vill köpa, dvs. de tekniska speci-
fi kationerna, inte se ut hur som 
helst. Det går t.ex. inte att skriva att 
varorna ska vara av ett visst märke. 
I stället ska myndigheten hänvisa 
till standarder, eller ange prestanda 
eller funktionskrav som varan eller 
tjänsten ska uppfylla. 

Redan på den punkten hade 

myndigheten i det aktuella målet , 
provinsen Noord Holland, gjort fel 
när den upphandlade leverans och 
underhåll av kaffeautomater. Här 
gav förfrågningsunderlaget in-
trycket att kaffet och teet skulle ha 
både Eko-märke (visar att varorna 
kommer från ekologiskt jordbruk) 
och märket Max Havelaar (visar att 
de köpts från småproducenter i ut-
vecklingsländer på rättvisa villkor). 

När det gäller Eko-märket 
påpekar domstolen att det visser-
ligen är tillåtet att kräva att varor 
ska ha producerats på ett sätt som 
stämmer med villkoren för ett 
visst miljömärke, men inte att de 
faktiskt har detta märke. För att 
alla anbudsgivare ska veta vad som 
krävs måste myndigheten i detalj 
ange vilka miljöegenskaper varorna 
ska ha (vilket Noord Holland inte 
hade gjort) men själva märket får 
bara användas som ett bevis på att 
ett anbud uppfyller dessa tekniska 
specifi kationer. Myndigheten måste 
också godta andra typer av bevis. 
Vidare konstaterar EU-domstolen 
att de tekniska specifi kationerna 
enbart kan gälla egenskaper hos 
varorna i sig, inte på vilka villkor 
leverantören har skaffat dem från 
producenten. Rättvisemärkningen 
kan därför, till skillnad från Eko-
märket, över huvud taget inte 
användas för att beskriva föremålet 
för kontraktet.

Domstolens slutsatser så här 
långt är inte överraskande. Det 
verkligt intressanta är hur den reso-
nerar kring möjligheten att väga in 
sociala kriterier när man värderar 
vad som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. Enligt direk-

tivets artikel 53 ska myndigheten då 
tillämpa kriterier ”som är kopplade 
till föremålet för det offentliga kon-
traktet”, och som exempel nämns 
bl.a. miljöegenskaper. Sociala krite-
rier nämns däremot inte.

Här hade Noord Holland angett 
att de leverantörer som även erbjöd 
t.ex. mjölk, socker och kakao som 
uppfyllde kraven enligt de två mär-
kena kunde få upp till 15 poäng för 
det vid värderingen. Kommissionen 

Kommissionen 

tvingas ompröva 

Monti II

N
är fristen för de nationella 
parlamenten att göra subsi-
diaritetsinvändningar mot 

förslaget till Monti II-förordning 
hade gått ut den 22 maj hade såda-
na kommit in från tolv länder. Det 
betyder att Europeiska kommissio-
nen måste ompröva förslaget och 
eventuellt ändra eller dra tillbaks 
det (se EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 
1).       Kerstin Ahlberg
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menade att också detta var otillåtet, 
i första hand för att de underlig-
gande kriterierna för märkena inte 
var kopplade till kontraktsföremålet 
eftersom de inte rörde själva varan 
utan anbudsgivarnas allmänna 
policy. Dessutom var detta tilldel-
ningskriterium enligt kommissio-
nen oförenligt med kraven på lik-
värdig tillgång, icke diskriminering 
och öppenhet, då det leder till att 
utländska anbudsgivare eller de vars 
varor inte är märkta diskrimineras.

På den sista punkten gav EU-
domstolen kommissionen rätt. 
Även här var problemet att myn-
digheten inte hade räknat upp de 
kriterier som de två märkena står 
för och inte heller fi ck anbudsgi-
varna ge in andra lämpliga bevis 
på att deras varor uppfyllde dessa 
kriterier.

Men samtidigt gör domstolen 
klart att det inte fi nns något prin-
cipiellt hinder mot att använda ett 
tilldelningskriterium som innebär 
att en vara ska komma från rättvis 
handel. Även om det inte nämns i 
artikel 53 framgår det uttryckligen 
av skäl 46 i direktivets ingress att 
myndigheten kan välja  tilldelnings-
kriterier som grundas på sociala 
hänsyn. Dessa kan gälla användarna 

eller förmånstagarna till det som 
ska upphandlas – men, tillägger 
domstolen, även andra personer. 
Att kriterierna ska vara kopplade 
till kontraktsföremålet betyder inte 
heller att de måste avse egenska-
per hos varan som sådan. Och till 
skillnad från kommissionen menar 
domstolen att önskemålet att 
ingredienserna skulle komma från 
rättvis handel faktiskt var kopplat 
till föremålet för kontraktet.

När upphandlingsdirektiven för-
handlades fram motarbetade kom-
missionen in i det sista alla förslag 
om att det skulle vara tillåtet att 
använda socialt motiverade kriterier 
vid värderingen av anbuden. Likaså 
har den genom åren hävdat restrik-
tivaste tänkbara uppfattning om 
hur nära förbundna med kontrakts-
föremålet olika tilldelningskriterier 
måste vara. Steg för steg har den 
tvingats backa. Men EU-domsto-
lens dom understryker också än en 
gång hur viktigt det är att myndig-
heterna är omsorgsfulla när de for-
mulerar villkor som är motiverade 
av sociala och miljömässiga hänsyn, 
så att de ställs i rätt form och i rätt 
skede av upphandlingen.

Kerstin Ahlberg

Mål C-368/10 Europeiska kommissionen 
mot Nederländerna, dom den 10 maj 2012 

D
en norska allmängiltighets-
föreskriften för skepps-
varven är fortsatt kontro-

versiell. Efter Efta-domstolens 
rådgivande uttalande i januari (se 
EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 2) kom 
dom i Borgarting lagmansrett den 
8 maj. Lagmannsretten höll på alla 
punkter med den norska staten om 
att föreskriften inte strider mot 
EU/EES-rättens regler om fri 
rörlighet för tjänster. Tre frågor var 
centrala.

Den ena gällde ett tillägg till 
minimilönen vid arbete utanför 
hemorten. Lagmannsretten ansåg 
att tillägget var nödvändigt för att 
ge utstationerade arbetstagare ett 
skydd på samma nivå som norska 

arbetstagare. Objektivt sett stärker 
tillägget skyddet för de utstatione-
rade arbetstagarna, vilket domsto-
len ansåg vara i linje med EU-rätt-
en, med hänvisning bl.a. till målet 
C-60/03 Wolf & Müller. 

Den andra huvudfrågan gällde 
arbetstidens längd och betalning 
för övertid. Lagmannsretten me-
nade att både kortare veckoarbets-
tid än arbetsmiljölagens maximum 
och det faktum att arbetstid utöver 
detta räknas som övertid objektivt 
sett främjar skyddet för utsända 
arbetstagare. Annars skulle de 
behöva arbeta längre än inhemska 
arbetstagare innan de fi ck rätt till 
övertidsersättning.

Den tredje tvistefrågan gällde er-

sättning för kostnader för resa, kost 
och logi när övernattning utanför 
hemmet är nödvändig. Här var det 
utifrån Efta-domstolens dom enig-
het om att sådana förmåner bara 
kan krävas om de är motiverade av 
ordre public (offentlig orden) enligt 
utstationeringsdirektivets artikel 
3.10. Lagmannsretten pekade på 
att sådana utgifter skulle utgöra en 
betydande kostnad om den utsta-
tionerade arbetstagaren skulle täcka 
dem själv, vilket skulle undergräva 
den i lag fastställda minimilönen. 
Detta kunde i sin tur sätta hela 
det inhemska lönesystemet i fara. 
Domstolen uttryckte sig så starkt 
att den ansåg att ”grundläggande 
samhällsintressen står på spel”, och 
såg föreskriftens bestämmelser om 
täckning av sådana utgifter som 
motiverade av tvingande allmänna 
hänsyn och inte oproportionella.

En fjärde tvistefråga gällde om 
förvaltningsrättsliga regler kunde 
innebära att Tariffnemndas beslut 
var ogiltigt. Den avfärdade domsto-
len helt kortfattat.

Efter lagmannsrettens dom har 
den berörda arbetsgivarorganisa-
tionen, NHO, tillkännagivit att 
den kommer att överklaga domen 
till Høyesterett. Överklagandet 
kommer att rikta sig mot alla de tre 
materiella tvistefrågor som nämnts 
ovan. Det är ännu en öppen fråga 
om Høyesterett kommer att ta upp 
målet, men de principiella frågor 
som målet reser talar för att den 
gör det. Hur lång tid behandlingen 
i så fall tar är ovisst.         Stein Evju

Saksnr. 10-060176ASD-BORG/03, 
STX Norway Offshore AS mot Staten v. 
Tariffnemnda, Borgarting lagmannsretts 
dom den 8 maj 2012

Medhåll för staten i varvsmålet men 

domen överklagas till Høyesteret

OK kräva varor från rättvis handel...

forts från s. 1
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E
fter fl era års häftig debatt 
antog Stortinget den 12 juni 
lagändringar som genomför 

direktivet om arbete i bemannings-
företag (2008/104) i norsk rätt. Två 
av regeringspartierna hade reser-
verat sig mot att direktivet över 
huvud taget skulle tas in i EES-
avtalet.

Oenigheten har särskilt rört 
frågan om Norge kan behålla 
dagens lagfästa begränsningar för 
att använda inhyrd arbetskraft om 
direktivet införlivas i EES-avtalet. 
För regeringen har detta varit 
viktigt. Fasta anställningar är den 
klara huvudregeln i norsk rätt, och 
reglerna om inhyrning av arbets-
kraft ska bl.a. förhindra att res-
triktionerna kring tidsbegränsade 
anställningar kringgås. Inhyrning 
och tidsbegränsad anställning 
betraktas som alternativ som måste 
ske på samma villkor. Enligt reger-
ingens proposition är det därför 
en uttrycklig förutsättning för att 
införliva direktivet i norsk rätt att 
dagens villkor för in- och uthyrning 
av arbetskraft kan behållas.

Arbetsmiljölagen får nu regler 
om likabehandling mellan arbetsta-
gare som hyrs in från bemannings-
företag (vikarbyråer) och inhyrarens 
anställda när det gäller arbetstidens 
längd och förläggning, raster/
viloperioder, semester och lediga 
dagar samt lön och ersättning för 
kostnader. Inhyrda arbetstagare ska 
dessutom ha tillgång till gemen-
samma förmåner och inrättningar 
hos inhyraren, som också blir skyl-
dig att informera dessa om lediga 
tjänster i verksamheten på samma 
sätt som sina egna anställda.

Reglerna ska även omfatta 
arbetstagare som är uthyrda av be-
manningsföretag från andra länder. 
Detta är som bekant möjligt enligt 
utstationeringsdirektivet (96/71).

En rad nya bestämmelser ska 
säkra att reglerna om likabehand-
ling efterlevs. Inhyraren måste t.ex. 
ge bemanningsföretaget nödvän-
diga upplysningar så att detta kan 
uppfylla kravet på likabehandling av 
arbetstagaren. Bemanningsföreta-
get måste i sin tur ge motsvarande 

upplysningar till arbetstagaren, så 
att denne kan kontrollera att kravet 
är uppfyllt. Bemanningsföretaget 
ska dessutom på begäran upplysa 
användarföretaget om vilka villkor 
de inhyrda arbetstagarna har. Det 
är särskilt aktuellt när de förtro-
endevalda hos inhyraren använder 
den nya rätten till insyn i den 
inhyrda arbetstagarens löne- och 
anställningsvillkor.

Sist men inte minst har det in-
hyrande företaget solidariskt ansvar 
för bemanningsföretagets förplik-

D
e få regler som ansågs 
behövliga för att genom-
föra bemanningsdirektivet 

(2008/104) i Finland trädde i kraft 
den 1 mars. I Sverige och Dan-
mark däremot fi nns inte ens några 
regeringspropositioner ännu. Då 
direktivet skulle ha varit genomfört 
senast den 5 december 2011 har 
båda länderna fått påstötningar från 
Europeiska kommissionen.

Eftersom uthyrda arbetstagare 
i Finland redan omfattas av den 
arbetsrättsliga lagstiftningen, 
inklusive de allmänt bindande 
kollektivavtalen, ansågs bara några 
kompletteringar nödvändiga för 
att genomföra direktivet i fi nsk 
rätt. En ny bestämmelse om vilka 
anställningsvillkor som ska gälla 
ifall varken bemanningsföretaget 
eller användarföretaget är bundet 
av något kollektivavtal har införts 
i arbetsavtalslagen. Dessutom 
fi nns regler om användarföretagets 
skyldighet att informera inhyrda 
arbetstagare om jobb som blir 
lediga, och att ge dem möjlighet att 
använda andra tjänster och inrätt-
ningar som företaget tillhandahål-
ler sina egna anställda men som 
inte är anställningsförmåner. På 
den sista punkten ändrade Riksda-
gen regeringens förslag och införde 
en precisering, som har ifrågasatts 
från EU-rättsliga utgångspunkter. 
I utstationeringslagen infördes 
samtidigt ändringar för att utstatio-

nerade arbetstagare som hyrs ut ska 
få samma ställning som de som hyrs 
ut i Finland. 

Förseningen i Danmark beror, 
enligt regeringen, dels på att det 
varit regeringsskifte, dels på arbets-
marknadens parter. Dessa har sedan 
2008 försökt genomföra direktivet 
genom kollektivavtal utan att kunna 
nå enighet. Från våren 2010 har så 
en arbetsgrupp inom Beskæftigel-
sesministeriet försökt få parterna 
att komma överens om ett in-
förlivande genom lag, men inte 
heller det har lyckats. Den största 
stötestenen är om man ska kunna 
frångå likabehandlingsprincipen 
genom kollektivavtal. Nu förbere-
der ministeriet en proposition utan 
medverkan av parterna. Danmark 
har fått en s.k. öppningsskrivelse 
från kommissionen. Det är det 
första steget i ett fördragsbrottsför-
farande, men om en lag kan antas 
under 2012 skriver kommissionen 
sannolikt av ärendet. 

Sverige har däremot redan fått 
ett s. k. motiverat yttrande, vilket 
betyder att kommissionens tåla-
mod börjar tryta och en process i 
EU-domstolen hotar. Regeringen 
har ännu inte har lyckats prestera 
någon proposition trots att ett ut-
redningsförslag lades fram i januari 
2011. Och den svenska regeringen 
kan inte skylla på arbetsmarknadens 
parter.

Kerstin Ahlberg

telser mot arbetstagaren när det 
gäller lön, semesterersättning och 
eventuell annan ersättning enligt 
kravet på likabehandling.

Direktivet tillåter undantag från 
likabehandlingsprincipen genom 
kollektivavtal (tariffavtale). Att 
införa en sådan undantagsmöjlig-
het ansågs inte nödvändigt nu, men 
den kan komma att införas senare 
om det behövs.

Mona Næss, avdelningsdirektör 

Arbeidsdepartementet

Två regeringspartier reserverade sig när 

bemanningsdirektivet genomfördes i Norge

Finska bemanningsregler i kraft 

Sverige och Danmark på efterkälken
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O
m en arbetsgivare som 
har anställt en illegal 
invandrare inte betalar lön, 

ska denne i efterhand ha rätt till 
betalning som bygger på kollek-
tivavtal, eller till minimilön enligt 
den fi nska arbetsavtalslagen. Det 
är innebörden i den lagstiftning 
som den fi nska riksdagen nyligen 
antog (proposition RP 3/2012 rd) 
för att genomföra EU:s  så kallade 
sanktionsdirektiv (2009/52). 

Enligt direktivet ska det vara 
kostsamt för arbetsgivare att 
anställa medborgare från tredje 
land som inte har rätt att vistas och 
arbeta inom EU (se EU & arbetsrätt 
nr 2/ 2009 s. 6). Om sådana anställ-
ningar avslöjas ska arbetsgivaren bli 
tvungen att betala innestående lön 
för minst tre månader, plus skatt 
och sociala avgifter. Dessutom ska 
företag som anlitar underentrepre-
nörer som har ”illegal” arbetskraft 
vara solidariskt ansvariga för deras 
löneförpliktelser.

Den fi nska regeringen noterar 
i sin proposition att gällande rätt i 
stor utsträckning uppfyller direk-
tivets krav. Det är redan förbjudet 
att anställa papperslösa invandrare 
så utlänningslagen behöver inte 
ändras i den delen. Detsamma gäl-
ler kravet på att arbetsgivarna ska 
kunna styrka att en medborgare 
från tredje land har rätt att arbeta. 

Den lön som en papperslös ar-
betstagare enligt direktivet har rätt 
att få utbetald i efterhand ska på 
fi nskt manér bestämmas på grund-
val av tillämpligt kollektivavtal, el-
ler allmänt bindande kollektivavtal. 
Om sådana kollektivavtal saknas, 
hänvisar den nya lagstiftningen till 
arbetsavtalslagens regel om ”sed-
vanlig och skälig” minimilön (2 
kap. 10 §). Detta kan en papperslös 
arbetstagare minst begära att få ut 
i efterhand, om arbetsgivaren inte 
har betalat lön.

Reglerna om ansvar för under-
entreprenörers löner till arbets-
tagare som inte har rätt att arbeta 
inom EU är en principiell nyord-
ning för både Finlands och Sveriges 
del. Den fi nska lagen om beställares 
utredningsskyldighet och ansvar 

vid anlitande av utomstående 
arbetskraft innebär, tvärtemot vad 
namnet antyder, inte ett sådant 
ansvar för löner etc. hos underen-
treprenörerna. Men med sanktions-
direktivet kan huvudentreprenören, 
eller underentreprenörer i en kedja, 
numera hållas ansvariga för löner 
hos underentreprenören, om de 
kände till att arbetet var illegalt.

På två punkter fi nns anledning 
att väcka frågan om direktivet möj-
ligen inte implementerats fullt ut. 
Den fi nska lagstiftningen förutsät-
ter att det ”illegala” arbetet ska 
ha utförts i entreprenörens, eller 
huvudentreprenörens, lokaler eller 
arbetsställen. Likaså utesluts entre-

B
egränsningarna i rätten att 
vidta stridsåtgärder mot 
utländska företag och det 

strikta skadeståndsansvar som den 
svenska Arbetsdomstolen ålade 
fackförbunden i Lavalmålet har fått 
sådana konsekvenser att Sverige 
bryter mot sina förpliktelser enligt 
den Europeiska sociala stadgan. 
Det skriver de fackliga centralor-
ganisationerna LO och TCO i ett 
klagomål till Europarådets kom-
mitté för sociala rättigheter.

Före EU-domstolens dom i 
Lavalmålet brukade Byggnadsarbe-
tareförbundet teckna kollektivavtal 
med omkring 100 utländska företag 
varje år. 2010 tecknades bara 27 
sådana avtal. Någon motsvarande 
minskning har inte ägt rum bland 
svenska företag, skriver organisatio-
nerna i sitt klagomål. 

Orsaken sägs vara dels de 
begränsningar i rätten att vidta 
stridsåtgärder som infördes ge-
nom den så kallade lex Laval (se 
EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 9), 
dels att Arbetsdomstolen ansåg att 
Byggnads och Elektrikerförbundet 
i princip var fullt ut skadestånds-
ansvariga, trots att blockaden mot 
Laval var laglig enligt dåvarande 
svensk rätt och trots att AD själv i 
ett interimistiskt beslut inte ansåg 
det sannolikt att den stred mot 

prenadansvar vid legotillverkning 
och då tjänster uteslutande utförts i 
producentens lokaler. Några sådana 
insnävande formuleringar fi nns 
däremot inte i direktivet. På dessa 
båda punkter förefaller lagstift-
ningen ha svagt, eller inget, stöd i 
direktivet.

Åtgärderna för att genomföra 
sanktionsdirektivet i Sverige dröjer. 
Regeringen har ännu inte lagt fram 
lagförslaget i SOU 2010:63 till riks-
dagen, trots kritik från Europeiska 
kommissionen. Eftersom direkti-
vet antogs med stöd av fördragets 
artiklar om migrationsrätt, närmare 
bestämt ”olaglig invandring”, är 
det inte tillämpligt på Danmark, 
som står utanför den delen av EU-
samarbetet.

Niklas Selberg, doktorand

Lunds universitet

EU-rätten (se EU & arbetsrätt nr 
3-4/2009 s. 8). Problemet med den 
nya lagen är enligt LO och TCO 
att det är svårt att på förhand av-
göra om en stridsåtgärd skulle vara 
tillåten, och att det vanliga sättet 
att få detta prövat, dvs. genom ett 
interimistiskt beslut som facket kan 
förlita sig på, inte fungerar längre. 
Vetskapen om att arbetsgivaren 
kan tilldömas full ersättning för sin 
ekonomiska skada även när rätts-
läget har varit mycket svårbedömt 
verkar naturligtvis avskräckande på 
den fackliga organisationen.

LO och TCO tar också upp 
det faktum att en facklig organisa-
tion enligt lex Laval inte får vidta 
stridsåtgärder för att få kollektiv-
avtal med utländska företag ens 
om de utstationerade arbetstagarna 
blir medlemmar i organisationen. 
Därmed kan den inte representera 
dessa på samma sätt som sina andra 
medlemmar.

Slutsatsen är att Sverige bryter 
mot sina förpliktelser enligt den 
Europeiska sociala stadgans artikel 
4 (som säger att arbetstagare har 
rätt till skälig lön), artikel 6 (där 
Sverige förbinder sig att främja kol-
lektiva förhandlingar) och artikel 
19 (om likabehandling mellan 
inhemska och migrerande arbetsta-
gare).        Kerstin Ahlberg

LO och TCO klagar till Europarådet 

över Lavaldomens konsekvenser

Finland hittills ensamt om att 

genomföra sanktionsdirektivet
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E
n särskild regel i anställ-
ningsskyddslagen ska 
förhindra att arbetsgi-

vare kombinerar olika former av 
tidsbegränsade anställningar för 
att undvika att arbetstagare blir 
tillsvidareanställda, föreslår den 
svenska regeringen. Förslaget är ett 
nytt försök att undanröja Europe-
iska kommissionens kritik mot att 
Sverige inte lever upp till visstidsdi-
rektivets krav. 

Enligt den svenska anställnings-
skyddslagen övergår en tidsbe-
gränsad anställning i tillsvidare-
anställning (”fast anställning”) om 
arbetstagaren har varit anställd hos 
arbetsgivaren antingen som vikarie 
i två år, eller på så kallad allmän 
visstidsanställning i två år, under en 
femårsperiod. Olika anställnings-
former får inte räknas ihop.

I en promemoria, som sändes ut 
på remiss strax efter midsommar, 
föreslår regeringen en komplet-
terande bestämmelse. Den innebär 
att arbetstagare som har olika typer 
av tidsbegränsade anställningar som 
följer på varandra får obegränsat 
med tid på sig att samla ihop till de 
sammanlagt två år på vikariat, eller 
två år i allmän visstidsanställning, 
som krävs för att anställningen ska 
övergå i tillsvidareanställning. En 
anställning ska anses ha följt på 
en annan om den börjar inom tre 
månader efter att den föregående 
tog slut. I bedömningen av om 
olika anställningar följer på varand-
ra ska alla typer av tidsbegränsade 
anställningar räknas med, alltså 
även provanställning.

Bakgrunden till förslaget är att 
kommissionen har klagat på att 
Sverige inte uppfyller visstidsdirek-
tivets (1999/70) krav på effektiva 
åtgärder mot missbruk av tidsbe-
gränsade anställningar. Det var 
Tjänstemännens Centralorganisa-
tion, TCO, som fäste uppmärksam-
het på frågan genom en anmälan, 
när anställningsskyddslagens regler 
hade ändrats 2007 (EU & arbetsrätt 
nr 1/2009 s. 4). Genom att kombi-
nera olika typer av tidsbegränsade 
anställningar kan en arbetsgivare 
ha en arbetstagare anställd i princip 

hur länge som helst, utan att hon 
eller han blir tillsvidareanställd, 
menade TCO.   

Kommissionen siktade bl.a.in 
sig på att anställningsskyddslagen 
saknar en tydlig övre gräns för hur 
länge en arbetstagare sammanlagt 
kan vara anställd på vikariat och all-
män visstidsanställning. Regeringen 
spjärnade emot in i det längsta och 
vidhöll att de svenska reglerna sam-
mantaget är effektiva.

Inför hotet om en talan om 
fördragsbrott lade regeringen 
förra året ändå fram ett förslag till 
”förtydligande” (Ds 2011:22, se EU 
& arbetsrätt nr 2/2011 s. 2). Tanken 
var att ett tillägg till anställnings-
skyddslagen skulle ge arbetsta-
gare möjlighet att gå till domstol, 
om tidsbegränsade anställningar 

kombineras på ett sätt som innebär 
missbruk. De skulle då kunna få 
fastslaget att anställningen gäller 
tills vidare. Förslaget möttes av 
en hel del kritik och ledde inte till 
någon proposition. 

I det nya betänkandet medger 
regeringen att olika tidsbegränsade 
anställningar kan kombineras på 
ett sätt som gör att arbetstagaren 
i princip aldrig blir tillsvidarean-
ställd. Den förutsätter att detta hör 
till undantagen, men konstaterar 
ändå att det är ”tydligt att det fi nns 
en viss risk” för att tidsgränserna 
kan kringgås.

Eftersom det nya lagförslaget är 
så annorlunda än det förra, väntar 
nu en ny remissrunda. Lagstift-
ningen är tänkt att träda i kraft den 
1 juli 2013. 

Margareta Edling, frilansjournalist

Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbets-
tagare med allmän visstidsanställning 
och vikariat.

Ä
n en gång har ministerrådet 
och Europaparlamentet 
enats om att skjuta upp 

genomförandet av direktivet om 
skydd mot risker med elektromag-
netiska fält i arbetet (2004/40). 
Direktivet som antogs för åtta år 
sedan har aldrig genomförts, och 
kommer heller aldrig att genom-
föras i sin nuvarande form.

Direktivet innehåller gränsvär-
den som ska skydda arbetstagare 
mot för hög exposition för elek-
tromagnetiska fält och skulle ha 
varit införlivat i nationell rätt 2008. 
Men redan 2006 hade läkarkåren 
upptäckt att det skulle begränsa 
användningen av magnetisk reso-
nanstomografi  på ett oacceptabelt 
sätt. Alla parter var överens om att 
frågan behövde undersökas närma-
re, och deadline för genomförande 
fl yttades fram till den 30 april i år.

Under tiden gjorde kommissio-
nen en rad utredningar och 2011 
lade den fram ett förslag till nytt di-
rektiv med delvis andra regler, som 
dock inte har antagits ännu. Därför 
har fristen för att genomföra 2004 
års direktiv förlängts ännu en gång, 
till den 31 oktober 2013. Innan 

dess hoppas rådet och parlamentet 
kunna komma överens om hur det 
nya direktivet ska se ut.

Kerstin Ahlberg

Direktiv 2012/11 om ändring av direktiv 
2004/40 om minimikrav för arbetsta-
gares hälsa och säkerhet vid expone-
ring för risker som har samband med 
fysikaliska agens (elektromagnetiska 
fält) i arbetet

D
en s.k. 67-årsregeln i den 
svenska lagen om anställ-
ningsskydd strider inte mot 

förbudet mot åldersdiskriminering, 
trots att den ger arbetsgivaren 
möjlighet att avsluta en anställ-
ning oberoende av hur stor pension 
arbetstagaren kan komma att få. 
Det blev svaret på de frågor som 
Södertörns tingsrätt hade ställt till 
EU-domstolen (se EU & arbetsrätt 
nr 1/2012 s. 2).         Kerstin Ahlberg

Mål C-141/11 Torsten Hörnfeldt mot 
Posten Meddelande AB, dom 5 juli 
2012

EU-domstolen 

godkänner 

67-årsregeln

Regler om  elektromagnetiska fält 

fördröjs – igen

Nytt försök blidka kommissionen

om svenska visstidsanställningar



6

EU & arbetsrätt Nr 2 • 2012

NYA MÅL

S
venska löner bör vara mer 
fl exibla, särskilt i de lägre 
skikten. Det menar Europe-

iska kommissionen, som hoppades 
att ministerrådet skulle rekommen-
dera Sverige att göra något åt detta. 
Men medlemsländernas arbets-
marknadsministrar kom fram till 
att en sådan uppmaning skulle vara 
oförenlig med det svenska systemet 
för lönebildning, framgår det av 
dokument som speglar en pågående 
kraftmätning mellan tjänstemän 
och politiker om styrningen av den 
ekonomiska politiken. 

Ända sedan EG blev EU har 
medlemsländernas ledare antagit 
gemensamma riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och sys-
selsättningspolitiken. Kommis-
sionen utarbetar sedan förslag till 
rekommendationer för hur dessa 
ska förverkligas i varje land, vilka 
ska godkännas av ministerrådet. 
Under 2011 skärptes regelver-
ket för att EU skulle kunna ta ett 
fastare grepp om den ekonomiska 
politiken, och en av nyheterna är 
att EU har börjat lägga synpunkter 
på områden som tidigare har varit 
medlemsländernas ensak, t.ex. lö-
neförhållanden (se EU & arbetsrätt 
nr 1/2011 s. 4). Det handlar fortfa-
rande om rekommendationer som 
formellt inte är rättsligt bindande, 
men samtidigt har EU fått starkare 
påtryckningsmedel att ta till, fram-
för allt mot euroländerna.

I slutet av maj publicerade kom-
missionen sina förslag till rekom-
mendationer för 2012. För Sveriges 
del uppmärksammade den behovet 
av åtgärder för att minska arbets-
lösheten för unga och utsatta grup-
per, och skrev bl. a. att ambitions-
nivån skulle kunna ökas ”genom 
att även åtgärda de relativt höga 
lönerna i de lägre löneskalorna 
och skillnader i anställningsskydd 
mellan fast anställda och tillfälligt 
anställda”. Det hela utmynnade 
i rekommendationen att Sverige 
skulle ”uppmuntra större lönefl exi-
bilitet, särskilt i de nedre löneska-
lorna, och se över vissa aspekter 
av lagstiftningen om anställnings-
skydd, såsom provanställningar för 

att underlätta övergången till en 
fast anställning”. Även fl era andra 
länder fi ck rekommendationer som 
rörde lönebildningen.

Förslagen väckte stor upprörd-
het hos de fackliga organisatio-
nerna. I en gemensam debattar-
tikel framhöll ordförandena för 
LO,TCO och Saco för det första 
att EU enligt fördragen saknar 
kompetens när det gäller löneför-
hållanden, och för det andra att 
kommissionens förslag inte res-
pekterar internationella normer till 
skydd för grundläggande fackliga 
rättigheter. Det kan tilläggas att 
själva sakfrågan i Sveriges fall, dvs. 
om sänkta löner är ett lämpligt sätt 
att motverka arbetslösheten, tycks 
vara kontroversiell även inom den 
borgerliga regeringen.

Medlemsländernas arbets-
marknadsministrar tog ställning 
till kommissionens förslag vid sitt 
möte den 21 juni. Enligt det nya 
regelverket (förordning 1175/2011) 
förväntades de då i princip följa för-
slagen. Om inte, måste de motivera 
varför. Det framgår av dokument 
från mötet att några medlemsstater 
redan innan dess hade lyckats över-
tyga kommissionen om att ändra 
sina ursprungliga förslag, medan 
andra inte hade fått samma gehör 
där. Till de senare hörde Sverige, 
som krävde att stycket om lönerna 
och anställningsskyddet skulle 
strykas. Och så blev det. Enligt för-
klaringarna enades ministrarna om 
att justera texten för att den bättre 
skulle spegla de faktiska utmaning-
arna på den svenska arbetsmark-
naden. Dessutom konstaterade de 
att Sverige har ett löneförhand-
lingssystem där arbetsmarknadens 
parter är ansvariga och att statlig 
inblandning inte skulle stämma 
överens med det systemet. Att EU 
skulle uppmuntra till större löne-
fl exibilitet ansågs därför olämpligt.

Lönebildningen berörs även 
i kommissionens rapporter om 
Finland och Danmark, men mer 
översiktligt. När det gäller Finland 
talar den om ”löneavtalsproces-
sens rigiditet [som] inte gjorde det 
möjligt att beakta produktivitets-

nedgången under krisen” och den 
fi nska regeringen rekommenderas 
att ”upprätthålla sambandet mellan 
produktivitet och löner”. I den 
danska bakgrundsrapporten skriver 
kommissionen att det fi nns ett 
behov av att anpassa lönekostnaden 
per enhet antingen genom lägre 
löneökningar eller ökad produkti-
vitet, men Danmark får ingen ut-
trycklig rekommendation som rör 
lönebildningen.       Kerstin Ahlberg

KOM(2012) 328 Rekommendation till 
Rådets rekommendation om Sveriges 
nationella reformprogram för 2012 och 
om avgivande av rådets yttrande om 
Sveriges konvergensprogram för 2012 
– 2015
Europeiska unionens råd 11321/12 
Not från Generalsekretariatet till 
Coreper Förklaringar till ändringar av 
kommissionens rekommendationer till 
de landsspecifika rekommendationerna

Likabehandling, jämställdhet

C-614/11 Anneliese Kuso mot 
Niederösterreichische Landes-Land-
wirtschaftskammer 
Hindrar likabehandlingsdirektivet 
(76/207) att frågan om könsdiskri-
minering i samband med uppsäg-
ning inte kan prövas som ett ”vill-
kor för uppsägning” utan enbart 
som ett ”villkor för anställning”? 
C-5/12 Marc Betriu Montull mot 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) 
Är det förenligt med likabehand-
lingsdirektivet och föräldraledig-
hetsdirektivet (96/34) att fäder 
endast kan få föräldraledigt om 
även modern arbetar och medger 
att fadern får ta del av ledigheten? 
C-44/12 Andrius Kulikauskas mot Mac-
duff Shellfi sh Limited och Duncan Watt 
Strider det mot likabehandlingsdi-
rektivet (2006/54) att behandla en 
person mindre förmånligt på grund 
av en annan persons graviditet? 
C-81/12 Asocia ia ACCEPT mot 
Consiliul Na ional pentru Combaterea 
Discrimin rii 
Är det allmänna likabehandlingsdi-
rektivet (2000/78) tillämpligt på ett 
fall där en företrädare för en fot-
bollsklubb uttalar sig nedsättande 
om homosexuella i massmedia? 

Ministerrådet avvärjde inblandning

i svensk lönebildning
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Ä
r det indirekt åldersdiskri-
minering att inte ta hänsyn 
till yrkeserfarenhet som en 

kabinanställd fått genom arbete i 
ett annat fl ygbolag när man sätter 
löner? Nej, svarar EU-domstolen i 
en färsk dom.

Austrian Airlines har dotter-
bolagen Lauda Air och Tyrolean 
Airways. Anställningsvillkoren för 
kabinpersonal i Austrian och Lauda 
regleras i ett gemensamt kollektiv-
avtal, medan villkoren för anställda 
i Tyrolean Airways läggs fast i ett 
särskilt avtal. Enligt detta kollektiv-
avtal placeras arbetstagaren i en 
högre tjänstekategori med högre 
lön efter tre års anställning. Proble-
met, ansåg företagsrådet vid Tyro-
lean Airways, var att avtalet tilläm-
pades så att enbart anställningstid 
inom det bolaget räknades med. 
Det kunde innebära att medlemmar 
som redan hade tre års yrkeserfa-
renhet från något annat bolag inom 
koncernen blev ”degraderade” om 
de bytte till Tyrolean Airways. Fö-

retagsrådet väckte därför talan och 
yrkade att Landesgericht Innsbruck 
skulle fastställa att arbetstagarna 
ska placeras i den högre tjänste-
kategorin efter tre års anställning 
oavsett i vilket av koncernens bolag 
de har arbetat. Domstolen biföll 
talan, arbetsgivaren överklagade 
och så hamnade målet i EU-dom-
stolen. Den österrikiska domsto-
len undrade om EU-stadgan om 
grundläggande rättigheter, den 
EU-rättsliga principen om förbud 
mot åldersdiskriminering och det 
allmänna likabehandlingsdirektivet 
(2000/78) hindrar en bestämmelse 
”som innebär att äldre arbetstagare 
indirekt diskrimineras” genom att 
enbart färdigheter och kunska-
per som de förvärvat vid ett visst 
fl ygbolag beaktas, utan hänsyn till 
identiska färdigheter och kunskaper 
som de fått vid ett annat bolag i 
samma koncern.

EU-domstolen konstaterar att 
frågan ”verkar vila på premissen” 
att åldersdiskriminering kan upp-

D
elar av ILO:s konvention 
nr 188 om arbete i fi skeri-
näringen med tillhörande 

rekommendation har nu omsatts i 
ett europeiskt avtal. 

Det är arbetsgivarorganisatio-
nerna Europêche och Cogeca som 
har slutit avtal med Europeiska 
transportarbetarfederationen, och 
parterna har bett Europeiska kom-
missionen lägga fram ett förslag till 
direktiv som ska göra avtalet bin-
dande i hela EU. Samtidigt hoppas 
de att deras initiativ ska uppmuntra 
medlemsstaterna att ratifi cera kon-
ventionen, för att skapa likvärdiga 
arbets- och levnadsvillkor ombord 
på fi skefartyg i hela världen. 

Parterna konstaterar också att 
de visserligen inte kan sluta avtal 
för fi skare som inte är arbetsta-
gare, men anser ändå att reglerna 
bör tillämpas lika på dem och på 
anställda sjömän när de arbetar om-
bord på samma fartyg. Annars fi nns 

komma genom att tjänstgöringspe-
rioder från andra bolag inte räknas. 
Domstolen håller inte med om det. 
Även om en sådan bestämmelse är 
ägnad att leda till särbehandling 
beroende på när någon anställs är 
denna inte vare sig direkt eller in-
direkt grundad på ålder eller någon 
åldersrelaterad omständighet. Det 
är eventuell tidigare yrkeserfaren-
het som inte beaktas, och kabin-
personalens ålder vid anställningen 
ändrar inget. Regeln bygger alltså 
på ett kriterium som varken är 
oupplösligt eller indirekt knutet 
till de anställdas ålder, även om 
det inte är uteslutet att det i vissa 
särfall kan göra att placeringen i 
den högre tjänstekategorin för vissa 
medlemmar av kabinpersonalen 
kommer att ske vid högre ålder 
än för anställda som har förvärvat 
motsvarande yrkeserfarenhet vid 
andra fl ygbolag i samma koncern, 
resonerar domstolen.

Kerstin Ahlberg

Mål C-132/11 Tyrolean Airways 
Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH mot 
Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways 
Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH, dom 
den 7 juni 2012

det risk för att arbetsmiljön och 
levnads- och arbetsvillkoren för de 
anställda sjömännen påverkas nega-
tivt, resonerar de. Likadant tänkte 
parterna i frisörbranschen när de 
tidigare i år slöt avtal om arbets-
miljön för anställda i frisörsalonger 
och hoppades att reglerna ska bli 

Tillämplig lag vid avtalsförpliktelser

C-64/12 A. Schlecker, som verkar un-
der namnet ”Firma Anton Schlecker” 
mot M.J. Boedeker 
Innebär artikel 6.2 i Romkonven-
tionen att om en anställd inte en-
dast vanligtvis, utan också under en 
lång period och utan avbrott utför 
sitt arbete i ett och samma land, det 
är det landets lag som ska tillämpas, 
även om alla övriga omständigheter 
indikerar att anställningsavtalet har 
nära anknytning till ett annat land? 

tillämpliga även på egenföretagare 
(se EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 5). 
Det blir intressant att se hur kom-
missionen svarar på de propåerna. 

Tidigare har ministerrådet 
uppmuntrat medlemsstaterna att 
ratifi cera fi skerikonventionen, helst 
före slutet av 2012 (se EU & arbets-
rätt nr 2/2010 s. 5). Minst tio stater 
måste ratifi cera den för att den ska 
träda i kraft. Hittills har inget EU-
land gjort det.       Kerstin Ahlberg

Rätten till värdiga arbetsförhållanden

C-128/12 Sindicato dos Bancários do 
Norte, Sindicato dos Bancários do Cen-
tro, Sindicato dos Bancários do Sul e 
Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira 
de Melo mot BPN — Banco Português 
de Negócios, S.A. 
Strider ett beslut av staten att sänka 
lönerna som endast tillämpas inom 
den statliga sektorn eller i statligt 
ägda företag mot principen om 
förbud mot all diskriminering? Kan 
lönesänkningarna strida mot rätten 
till värdiga arbetsförhållanden 
enligt artikel 31.1 i EU:s stadga om 
de grundläggande rättigheterna?

Yrkeserfarenhet från annat bolag 

behöver inte beaktas vid lönesättning

Europeiskt avtal ska genomföra

ILO-konvention om fiskeriarbete
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KALENDARIET

Hanna Pettersson: Frtihet från under-
ordning En kritisk rättsvetenskaplig 
studie av diskriminering av deltidsar-
betande och visstidsanstäällda, Bokbox 
förlag 2012, 343 sid, ISBN 978-91-
86980-59-7

H
anna Petterssons avhand-
ling ”Frihet från under-
ordning” som godkändes 

i Lund i maj 2012 har en ambitiös 
och utmanande titel. Också det 
färggranna omslaget gör att boken 
genast väcker intresse. Undertiteln 
”En kritisk rättsvetenskaplig studie 
av diskriminering av deltidsarbe-
tande och visstidsanställda” ger 
närmare vägledning om vad boken 
egentligen behandlar.

Författaren säger själv (s. 36) att 
avhandlingens övergripande syfte är 
att undersöka de synsätt på deltids-
arbetandes och visstidsanställdas 
frihet som kommer till uttryck i ett 
antal arbets- och socialförsäkrings-
rättsliga bestämmelser, med särskilt 
fokus på de arbetsrättsliga diskri-
mineringsförbud som gäller dessa 
kategorier.

Avhandlingens syfte förverkligas 
genom att författaren ingående 
behandlar EU-rättens, närmare 
sagt deltids- och visstidsdirekti-
vens, diskrimineringsförbud samt 
deras genomförande i svensk rätt. 
Behandlingens metodologiska ut-
gångspunkt är den teori om kritisk 
rättspositivism som särskilt utveck-
lats av Kaarlo Tuori. Med hjälp av 
denna metod vill hon utveckla för-
ståelsen av rättsreglernas innehåll 

från ett frihets- och underordnings-
perspektiv. 

De två EU-direktiven från åren 
1997 och 1999 om villkoren för 
deltidsarbete respektive visstidsan-
ställning innehåller som bekant ett 
diskrimineringsförbud, som säger 
att arbetsgivare inte får missgynna 
deltidsarbetande respektive viss-
tidsanställda enbart på den grunden 
att de arbetar deltid respektive har 
en visstidsanställning, om detta inte 
motiveras på objektiva grunder. 

Hanna Pettersson menar att rät-
tens inneboende logik tillerkänner 
frihet och individuell autonomi åt 
rättssubjekten, inklusive arbetstaga-
re. Hennes forskningsintresse foku-
serar på hur motsättningen mellan 
denna frihet och den arbetsrätts-
liga principen om arbetstagarens 
underordning hanterats av rättssys-
temet. Forskningen utmynnar i en 
relativt positiv bedömning av hur 
EU-rätten hanterat denna konfl ikt, 
medan hon är mer kritisk till svensk 
lagstiftning och rättspraxis när det 
gäller att skydda de behandlade 
grupperna mot diskriminering. 

Boken innehåller många intres-
santa synpunkter och iakttagelser 
rörande hur diskrimineringsför-
buden hanterats av rättssystemet. 
Boken kan därför rekommenderas 
för alla som är intresserade av EU-
arbetsrätt. En liten varning är dock 
på sin plats. Bokens teoretiska an-
sats kan eventuellt göra praktikern 
besviken: Detta är inte boken där 
man fi nner väl underbyggda nya 

tolkningsrekommendationer, boken 
ger snarare byggstenar för den som 
vill fördjupa sin förståelse av hur 
vårt moderna europeiska rättssys-
tem fungerar.          Niklas Bruun

Intressant avhandling om diskriminering

av deltidsarbetande och visstidsanställda

De öppna seminarierna i serien 
Arbetsrätten i EU-perspektiv 
fortsätter vid Stockholms 
universitet. Seminarierna är 
öppna för alla. Det kostar inget 
att delta och ingen föranmälan 
krävs. Det första seminariet för 
hösten har rubriken
Förbud mot diskriminering 

av deltidsarbetande och 

visstidsanställda – vad innebär 

det?

Tid: onsdagen den 29 augusti kl 
15.00 – 17.00
Plats: Rum Bergsmannen, Aula 
Magna, Stockholms universitet. 
Lokalen ligger 4 – 5 minuters 
gångväg från T-banestation 
Universitetet. 
Inledare:  Jur. dr. Hanna Petters-
son, Lunds universitet
Hanna Pettersson som i våras 
disputerade på avhandlingen 
”Frihet från underordning En 
kritisk rättsvetenskaplig studie 
av diskriminering av deltidsar-
betande och visstidsanställda” 
talar om innebörden av EU-
rättens förbud mot diskrimi-
nering av deltidsarbetande och 
visstidsanställda, och hur de har 
omsatts i svensk rätt. 


