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E
U:s stadga om grundläggan-
de rättigheter kan begränsa 
medlemsstaternas möjlighe-

ter att ha strängare arbetsrättsliga 
skyddsregler än de som fi nns i 
olika EU-direktiv, trots att dessa är 
minimiregler. Det står klart sedan 
EU-domstolen slagit fast att rätten 
till näringsfrihet hindrar För-
enade kungariket från att tillämpa 
regler som var mer förmånliga för 
arbetstagarna än vad som följer av 
företagsöverlåtelsedirektivet.

EU-domstolen har redan använt 
EU:s stadga om grundläggande 
rättigheter i en lång rad domar 
på det arbetsrättsliga området. 
Den har t.ex. erkänt att artikel 
28 om rätten till kollektiva för-
handlingar kan begränsa den fria 
rörligheten (se C-438/05 Viking 
Line och C-341/05 Laval). Stadgan 
har också använts till stöd för en 
utvidgande tolkning av fl era regler 
i arbetsrättsliga direktiv, se t.ex. 
domen i mål C-149/10 (Chatzi), 
där föräldraledighetsavtalets § 2.1 
inte gav föräldrar som fått tvillingar 
rätt till dubbel ledighet, men där 
likabehandlingsprincipen i stadgans 
artikel 21 ålade medlemsstaterna 
att garantera att tvillingföräldrar 
behandlas med vederbörlig hänsyn 
till sina särskilda behov.

I en dom från i somras har 
domstolen – som något nytt – 
använt stadgan till stöd för en 
inskränkande tolkning av ett 
arbetsrättsligt direktiv. Målet rörde 
en privat verksamhet som hade 
övertagit driften av en kommunal 
förvaltning. Överlåtelsen innebar 
en verksamhetsövergång i före-
tagsöverlåtelsedirektivets (2001/23) 

mening. Arbetstagarnas anställ-
ningsavtal hänvisade till de kollek-
tivavtal som med jämna mellanrum 
förhandlades fram av ett särskilt 
förhandlingsorgan för den offent-
liga sektorn (NJC). Förvärvaren 
vägrade emellertid att följa de nya 
kollektivavtal som NJC ingick efter 
överlåtelsen.

I målet Werhof (C-499/04) hade 
domstolen slagit fast att företags-
överlåtelsedirektivets artikel 3 inte 
tvingar medlemsstaterna att låta 
”dynamiska bestämmelser” hos 
överlåtaren övergå till förvärvaren. 

I det nya målet var frågan om de 
till och med är förhindrade att göra 
det. Förenade kungarikets högsta 
domstol frågade bl.a. om det kan 
vara oförenligt med rätten till 
föreningsfrihet enligt artikel 11 i 

Rättighetsstadgan kan sätta gränser för 
förbättring av minimiregler i direktiv

E
n manual på den polska 
ambassadens webbplats som 
manar företag att vara för-

siktiga i sina kontakter med danska 
fackförbund har vållat diplomatiska 
förvecklingar i Danmark.

Enligt fackförbundet 3F avråder 
manualen polska företag från att 
ingå kollektivavtal direkt med fack-
förbunden. Dessa beskylls till och 
med för att ”ofta” använda olagliga 
metoder för att tvinga företag att 
skriva på. I stället får företagen rå-
det att gå med i en dansk arbetsgi-
varorganisation, och att inte lämna 
ut några uppgifter om de anställdas 
löner till fackförbunden.

Polens ambassadör i Danmark 
tillbakavisar kritiken och menar 
att upprördheten delvis beror på 
en dålig översättning. Manualen 
avråder inte från kontakt med de 
danska facken, men den understry-
ker att företagen bör rådgöra med 

danska arbetsgivarorganisationer 
innan de skriver på något. Det har 
nämligen hänt att polska företag 
slutit avtal som varit dyrare än nöd-
vändigt, har ambassadören förklarat 
i en intervju.

Oavsett vad som är närmast san-
ningen har sysselsättningsminister 
Mette Fredriksen haft ett möte 
med ambassaden där man ”enades 
om att information från myndig-
heter alltid måste vara precis och 
korrekt”. Hon har dessutom skrivit 
brev till alla andra EU-länders am-
bassader för att höra om det fi nns 
fl er liknande manualer. Och den 
polska ambassadören tycks beredd 
att delvis modifi era sin.            K A

Polsk manual varnade för

avtal med danska fackförbund

forts. på s. 2
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EU & arbetsrätt

Europakonventionen om mänsk-
liga rättigheter. Den frågan är mer 
principiell eftersom medlemssta-
terna enligt direktivets artikel 8 kan 
tillämpa regler som är ”gynnsam-
mare för arbetstagaren”.

Generaladvokaten menade i sitt 
förslag till dom att medlemsstater-
na kan ålägga förvärvaren att upp-
fylla dynamiska bestämmelser, och 
tillbakavisade att detta skulle strida 
mot den negativa föreningsfriheten. 
Däremot ansåg han att det kunde 
fi nnas ett problem i förhållande till 
EU-stadgans artikel 16 om närings-
frihet, om hänvisningen till fram-
tida kollektivavtal var ”ovillkorlig 
och oåterkallelig”, något som den 
nationella domstolen är bäst ägnad 
att bedöma.

EU-domstolen uttalade att 
överlåtelsedirektivet både ska 
skydda löntagarna och säkra den 
rätta balansen mellan parternas 
intressen. Ett anställningsavtal som 
hänvisar till framtida kollektivav-
tal för den offentliga sektorn kan 

medföra ”en avsevärd begränsning” 
i det handlingsutrymme som en 
förvärvare i den privata sektorn 
behöver för att kunna göra nöd-
vändiga anpassningar. Det följer 
dessutom av stadgans artikel 16 att 
en förvärvare ska ha möjlighet att 
ta tillvara sina intressen i förhand-
lingar som vederbörande kan delta 
i. Sammanfattningsvis var överlå-
telsedirektivets artikel 3 till hinder 
för att bestämmelser som hänvisar 
till kollektivavtal som förhandlas 
och antas efter övergången kan 
göras gällande mot förvärvaren, när 
denne inte har möjlighet att delta 
i förhandlingarna om dessa kollek-
tivavtal.

Domen rör inte artikel 153.2 i 
EUF-fördraget, enligt vilken EU 
endast har kompetens att anta 
direktiv med ”minimikrav”. Det 
skulle dock knappast ha ändrat 
något, eftersom det följer av artikel 
153.4 att medlemsstaterna kan 
upprätthålla eller införa strängare 
skyddsåtgärder ”som är förenliga 
med fördragen”. Genom Lissabon-

fördraget fi ck ju stadgan ”samma 
rättsliga värde som fördragen” 
(artikel 6.1 i EU-fördraget).

Rätten att driva privat verk-
samhet kan i princip begränsa 
medlemsstaternas möjligheter att 
förbättra villkoren i alla arbetsrätts-
liga direktiv, men det är samtidigt 
värt att märka att domstolen i sin 
slutsats enbart nämner direktivets 
artikel 3, inte stadgans artikel 16. 
Inte desto mindre spelar bestäm-
melsen en viktig roll i EU-domsto-
lens argumentation. Det kan verka 
egendomligt att artikel 3 – i ljuset 
av artikel 8 i samma direktiv och 
artikel 153 i EUF-fördraget – kan 
tolkas som domstolen gör. Ome-
delbart förefaller det mer juridiskt 
stringent att, som generaladvoka-
ten, stödja sig på stadgans artikel 
16 och överlåta till den hänskju-
tande domstolen att bedöma om 
det konkreta nationella rättsläget 
är förenligt med rätten att driva 
näringsverksamhet.

Jens Kristiansen

Mål C-426/11 Mark Alemo-Herron m.fl. 
mot Parkwood Leisure Ltd, dom den 
18 juli 2013

forts. från .s. 1

Rättighetsstadgan kan sätta gränser...

Ä
r det förbjudet enligt EU-
rätten att diskriminera 
människor för att de är feta? 

Det är grundfrågan i ett mål som 
Retten i Kolding i Danmark har 
hänskjutit till EU-domstolen. 

Den klagande är en man som 
blev uppsagd från sin anställning 
som dagbarnvårdare (dagplejer) i 
Billund kommun när antalet barn 
som behövde barnomsorg minska-
de. Han var den ende av dagbarn-
vårdarna som fi ck gå och skälet till 
att det blev just han var hans fetma, 
hävdar mannen och hans fackför-
bund FOA, som hjälper honom att 
föra talan mot kommunens beslut. 
Enligt FOA strider särbehandling 
på grund av fetma mot grundläg-
gande EU-rättigheter, som de 
kommer till uttryck i exempelvis ar-
tikel 6 i EU-fördraget, Europakon-
ventionen om mänskliga rättigheter 
och EU:s egen rättighetsstadga. 
Skydd mot diskriminering som en 
grundläggande, generell rättighet 

erkänns även enligt fl era internatio-
nella konventioner och medlems-
staternas konstitutionella traditio-
ner, menar organisationen. 

Arbetsgivaren Billund kommun 
medger att mannens vikt kom på 
tal under ett möte med hans chef 
och den fackliga förtroendeman-
nen, men förnekar att den skulle ha 
haft någon som helst betydelse för 
beslutet att säga upp honom. Det 
berodde på arbetsbrist. Under alla 
omständigheter, menar kommunen, 
är det inte förbjudet att särbehandla 
människor på grund av deras vikt. 

Hur det är med den saken blir 
det nu EU-domstolens sak att ut-
tala sig om.

Om EU-domstolen och därmed 
också Retten i Kolding skulle kom-
ma fram till att det inte fi nns något 
allmänt förbud mot diskriminering 
på grund av fetma hävdar FOA att 
dagbarnvårdarens fetma måste ses 
som ett funktionshinder (handicap) 
i den danska diskrimineringslagens 

mening, vilken ska tolkas i sam-
klang med EU-domstolens praxis 
om det allmänna likabehandlingsdi-
rektivet (2000/78). 

Inte heller det håller arbetsgiva-
ren med om. Den danska domsto-
len ställer därför även en fråga om 
innebörden av begreppet funk-
tionshinder.

Kerstin Ahlberg

C-354/13 FOA i egenskap av ombud 
för Karsten Kaltoft mot Billund Kommun

Dansk domstol frågar: Får man 

diskriminera dem som är feta?
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T
vå estniska byggnadsarbetare 
har övertygat Estlands högsta 
domstol om att tillämpa fi nsk 

rätt i en tvist om lönen för arbete 
som de utfört i Finland, enligt en 
artikel av Matteo Fornasier och 
Maarja Torga i Europäische Zeit-
schrift für Arbeitsrecht. Det var inte 
självklart att det skulle sluta så när 
tvisten avgjordes i parternas hem-
land, menar författarna. 

De estniska byggnadsarbetarna 
var anställda av en estnisk arbetsgi-
vare för att utföra arbete i Finland. 
Enligt anställningsavtalen rörde det 
sig om utstationeringsarbete och 
lönen skulle regleras av estnisk rätt.

Enligt utstationeringsdirektivets 
(96/71) artikel 2 är en utstationerad 
arbetstagare någon som ”under en 
begränsad tid utför arbete inom en 
annan medlemsstats territorium än 
där han vanligtvis arbetar”. Ar-
betstagarna hade aldrig arbetat för 
arbetsgivaren i Estland och landets 
högsta domstol bedömde därför att 
det inte rörde sig om utstatione-
ring. Vid den lagvalsbedömning en-
ligt artikel 8 i Rom I-förordningen 
(593/2008) som därmed skulle 
göras ska anställningsavtal i första 
hand vara underkastade lagen i det 
land där arbetstagarna vanligtvis ut-
för sitt arbete. Eftersom de två inte 
hade utfört arbete åt arbetsgivaren 
i något annat land än Finland och 
med beaktande av EU-domstolens 
generösa inställning vid tillämp-
ningen av lagvalsregeln (C-29/10 
Koelzsch, se EU & arbetsrätt nr 
2/2011 s. 6) fann Estlands högsta 
domstol att fi nsk lag var tillämplig. 
Den konstaterade sedan att mini-
milönen enligt fi nsk rätt återfanns 
i det allmängiltiga kollektivavtalet 
för branschen. De estniska arbets-
tagarna vann därmed målet.

Erik Sinander

doktorand vid Stockholms universitet

Mål 3-2-1-179-12 avgjort av Estlands 
högsta domstol den 16 januari 2013 

Fornasier, Matteo och Torga, Marja; 
The posting of workers: the perspec-
tive of the sending state, Europäische 
Zeitschrift für Arbeitsrecht, band 6, 
2013, s. 356-365.

Estnisk domstol 

valde finsk rätt

D
en 5 september trädde 
ILO:s konvention nr 189 
om anständiga arbetsvill-

kor för hushållsarbetare i kraft. 
I juni i år beslöt dessutom EU:s 
ministerråd att medlemsstaterna får 
ratifi cera konventionen (se EU & 
arbetsrätt 2/2013 s. 5). Finland är 
redan på väg att göra det. Däremot 
är det långt ifrån klart om Sverige 
kommer att ratifi cera den..

53 miljoner människor i världen 
arbetar i andra människors hushåll. 
Av dessa är 83 procent kvinnor och 
många barn. Det regelverk som är 
tillämpligt på dem är ofta mycket 
bristfälligt, och det var en stor 
landvinning när ILO:s konvention 
om anständiga arbetsvillkor för 
hushållsarbetare antogs 2011. 

Hittills har tio stater ratifi cerat 
den, varav två EU-länder. Senast 
18 månader efter att en konvention 
antagits ska medlemsstaternas re-
geringar enligt ILO:s konstitution 
meddela de folkvalda hur reger-
ingen ser på ratifi kationsfrågan. 
Något sådant besked har ännu inte 
lämnats av den svenska regeringen. 
En skrivelse till riksdagen är dock 
aviserad till december 2013.

Vissa ledtrådar inför det svenska 
ställningstagandet kan dock hämtas 
från behandlingen i den svenska 
ILO-kommittén, som har i upp-
drag att bereda frågor om ratifi ka-
tion av ILO-konventioner. När det 
gällde konventionen om hushålls-
arbetare skrev den i sitt yttrande till 
regeringen att det fi nns oklarheter 
som måste analyseras ytterligare 
innan ratifi kation kan övervägas. 
Inom den svenska tjänstesektorn 
och vården förekommer exempelvis 
kollektivavtal som inte uppfyller 
konventionens krav. Det är oklart 
i vilken mån det går att undanta 
dessa arbetstagare vid ratifi katio-
nen. Andra osäkerhetsmoment är 
om svensk rätt uppfyller kraven om 
skydd för anständiga levnadsförhål-
landen med respekt för privatlivet 
för inneboende hushållsarbetare 
(artikel 6), på information om 
anställningsvillkor både i själva 
anställningsavtalet (artikel 7) och 
i anställningserbjudandet (artikel 

8) på förfarandet för löneutbetal-
ningar (artikel 12) och på beman-
ningsföretag (artikel 15). 

I många av dessa fall krävs att ny 
lagstiftning antas för att svensk rätt 
ska bli förenlig med konventionens 
krav. Frågan är om regeringen är 
beredd att föreslå sådana åtgär-
der. Arbetsmarknadens parter är 
splittrade. Svenskt Näringsliv och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
stödjer inte en ratifi kation medan 
LO, Saco och TCO förespråkar att 
eventuella hinder för ratifi kation 
ska undanröjas. 

En ytterligare komplikation 
har dessutom tillkommit. Arbets-
marknadsdepartementet har fått 
ett informellt besked från ILO:s 
sekretariat om att konventionen 
också ger rättigheter till pappers-
lösa arbetstagare, och enligt kom-
mittén behöver man analysera även 
vilka konsekvenser detta får. Av 
ILO:s konvention nr 143 om mig-
rerande arbetstagare, som Sverige 
ratifi cerade redan 1982, framgår 
att papperslösa migrerande arbets-
tagare bl.a. ska garanteras grund-
läggande mänskliga rättigheter. 
ILO:s expertkommitté bad nyligen 
regeringen redogöra för hur Sve-
rige uppfyller detta krav. Den svåra 
frågan för regeringen lär därför bli 
om konvention nr 189 utsträcker 
skyddet för hushållsarbetare även 
till andra områden än grundläggan-
de mänskliga rättigheter, eftersom 
Sverige redan har åtagit sig att 
garantera dessa för alla migranter 
oavsett status. Vilka rättigheter en 
papperslös arbetstagare kan göra 
anspråk på enligt svensk rätt är 
långt ifrån klarlagt. Ett klargörande 
vore välkommet och skulle kunna 
få effekter även för andra arbetsta-
gargrupper än hushållsarbetare. 

Bland de nordiska länderna 
verkar Finland ha kommit längst 
i ratifi kationsfrågan. Den fi nska 
regeringen kommer inom kort 
att föreslå riksdagen att ratifi cera 
konventionen. Frågan om vilket 
skydd papperslösa ska garanteras 
tycks inte ses som något problem i 
Finland.         

Petra Herzfeld Olsson

Finland ratificerar nya ILO-konventionen 

medan Sverige tvekar
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D
et strider mot deltidsdirek-
tivet (97/81) att deltidsan-
ställda som arbetar mindre 

än åtta timmar i veckan eller som är 
anställda kortare tid än en må-
nad behandlas mindre förmånligt 
än heltidsanställda. Det skriver 
Europeiska kommissionen i ett s.k. 
motiverat yttrande där Danmarks 
regering uppmanas att vidta åtgär-
der för att rätta till detta.

Det är kollektivavtalen för den 
kommunala utbildningssektorn 
som särbehandlar vissa grupper av 
deltidsanställda. De har kortare 

uppsägningstider än heltidsanställ-
da, och till skillnad från dem som 
arbetar heltid har de inte heller rätt 
till lön under barnledighet eller till 
pension. 

Den tid som den danska reger-
ingen fi ck på sig för att göra något 
åt saken har passerat utan att något 
har hänt. När nu den långdragna 
avtalsrörelsen är avslutad kommer 
Kommunernes Landsforening, KL, 
dock att förhandla om åttatimmars-
gränsen i avtalen, lovar regeringen. 
Däremot tänker man fortsätta att 
undanta deltidsanställda med kor-

tare anställningstid än en månad. 
Det handlar om arbetstagare som 
kallas in med mycket kort varsel 
t.ex. när anställda blivit sjuka, och 
deras anställningsförhållanden 
kännetecknas inte alls av samma 
stabilitet, regelbundenhet och 
förutsebarhet som andra anställ-
ningsförhållanden, argumenterar 
regeringen. Den hänvisar till att di-
rektivet tillåter medlemsstaterna att 
göra undantag för arbetstagare med 
”tillfällig” anställning (løst ansatte), 
och att det överlåter åt dessa att 
defi niera direktivets begrepp.

Nu återstår att se om kommis- 
sionen låter sig nöja eller om den 
går vidare med en fördragsbrottsta-
lan.        Kerstin Ahlberg

I 
stort sett tjänar direktiven om 
information och samråd, kollek-
tiva uppsägningar och övergång 

av verksamhet sina syften, men 
man bör överväga att slå ihop eller 
förenkla dem. Det är slutsatsen av 
Europeiska kommissionens ”kon-
ditionstest” (fi tness-check) av de tre 
direktiven.

Den övergripande slutsatsen av 
utvärderingen, som inleddes 2011 
(se EU & arbetsrätt 2/2011 s. 5), är 
att alla de tre direktiven tjänar sina 
syften (are fi t for purpose) och att de 
bidragit till att dämpa chocken av 
den ekonomiska krisen.

Kommissionen försäkrar oroade 

intressenter att utvärderingen inte 
syftar till avreglering utan till att 
förbättra den rådande ordningen. I 
slutrapporten understryks att infor-
mation och samråd numera är en 
grundläggande social rättighet. 

Utöver att rapporten är ett 
intressant uttryck för kommis-
sionens syn på frågor om informa-
tion och samråd uppmärksammar 
den ett antal problem. Trösklarna 
i direktiven gör att en stor del av 
företagen inom EU inte omfattas 
av dem. Även offentlig verksamhet 
och sjöfarten är undantagna från 
direktiven. En annan sak som mins-
kar deras praktiska betydelse är 

att organ för arbetstagarinfl ytande 
saknas i många företag som i och 
för sig omfattas av direktiven – för 
att det ska bli något av rätten till 
information och samråd krävs det 
ju att arbetstagarna är aktiva.

Kommissionen ser inte EU-
lagstiftningen som en lösning för 
alla frågor som uppmärksammas i 
rapporten, men menar att den kan 
ligga till grund för att diskutera en 
sammanslagning eller förenkling av 
de tre direktiven. Först ska kom-
missionen emellertid samråda med 
arbetsmarknadens parter. 

Erik Sjödin

doktorand vid Uppsala universitet

SWD (2013) 293 den 26 juli 2013 
Commission staff working document, 
‘Fitness check’ on EU law in the area of 
Information and Consultation of Workers 

E
uropeiska kommissionen 
förhalar svaret på Euro-
paparlamentets krav på ny 

lagstiftning om omstrukturering 
av företag och bryter därmed mot 
fördragets andemening och lydelse, 
anser Europeiska fackliga samorga-
nisationen, EFS, som anmält saken 
till Europeiska ombudsmannen. 

I mer än tio år har arbetsmark-
nadens parter på EU-nivå disku-
terat den här typen av regler. EFS 
har krävt EU-regler kring omstruk-
turering, men arbetsgivarna har 
varit emot och kommissionen har 

inte lagt fram några förslag. Det var 
bakgrunden till att EU-parlamentet 
i januari i år antog en resolution 
med krav om lagstiftning ( se EU & 
arbetsrätt nr 2/2013 s. 5). Parlamen-
tets initiativ gällde kompetensut-
veckling (”employability”) och insyn 
i arbetsgivarens omstrukturerings-
process för de anställda. I och med 
en ny fördragsbestämmelse (artikel 
225) blev kommissionen då skyldig 
att inom tre månader gå parlamen-
tet till mötes, eller förklara varför 
den avstår. Tiden har nu gått, utan 
att något hänt. 

Kommissionen har antytt att den 
planerar en så kallad kommunika-
tion med goda exempel, men facket 
menar att det krävs ett EU-rättsligt 
instrument, dvs. antingen en re-
kommendation, ett direktiv eller en 
förordning. 

Europeiska ombudsmannen är 
en oberoende och opartisk instans 
som prövar klagomål mot EU:s 
administration och kan konstatera 
regelöverträdelser eller adminis-
trativa oegentligheter och onö-
diga förseningar. Fackets anmälan 
innebär i förlängningen att parter-
nas dragkamp fortsätter hos den 
Europeiska ombudsmannen.

Niklas Selberg

doktorand vid Lunds universitet

Direktiv om information och samråd 

i form för sina ändamål

EFS klagar hos EU:s ombudsman över 

uteblivet svar från kommissionen

Danska deltidsanställda diskrimineras 

Kommissionen kräver ändring
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N
u ska medlemsstaterna se 
till att arbetstagare som 
utnyttjar den fria rörlig-

heten faktiskt får de rättigheter i 
praktiken som de har i teorin, för 
här fi nns det ett glapp, menar Eu-
ropeiska kommissionen. Därför har 
den lagt fram ett förslag till direktiv 
som ska underlätta  för arbetstagare 
att utnyttja den fria rörligheten. 
Enligt kommissionen är det fortfa-
rande få människor som gör det.

Förordning 492/2011 om ar-
betskraftens fria rörlighet beskriver 
hur arbetstagare ska behandlas lika 
oberoende av nationalitet. Kom-
missionen menar dock att det fi nns 
ett glapp mellan de rättigheter 
arbetstagare har i teorin och deras 
tillgång till dessa rättigheter i prak-
tiken. Det nya direktivförslaget går 
ut på att förbättra tillämpningen 
av förordningen. Kommissionen 
identifi erar tre problemområden. 
Det första är myndigheter som 
inte följer EU-lagstiftningen, det 
andra är arbetsgivare och juridiska 
rådgivare som inte gör det och det 
tredje är att migrerande arbetsta-
gare inte har tillräcklig information 
eller medel för att ta tillvara sina 
rättigheter.

De lösningar som föreslås är 
bättre tillgång till prövning och 
information och bättre uppfölj-
ning på nationell nivå. Förutom att 
arbetstagare från andra medlems-
stater ska kunna få sin sak prövad 
ska medlemsstaterna se till att  till 
exempel icke-statliga organisatio-
ner eller fackförbund får möjlighet 
att stödja dem i rättsliga eller admi-
nistrativa förfaranden. Medlemssta-
terna ska också se över sina system 
för information och stöd.

Caroline Johansson

doktorand vid Uppsala universitet

KOM(2013) 236 den 26 april 2013 
Förslag till direktiv om åtgärder som 
underlättar utövandet av arbetstagares 
rättigheter i samband med fri rörlighet för 
arbetstagare

D
e rumänska prästerna fi ck 
inte registrera sin fack-
förening. Trots det hade 

deras föreningsfrihet inte kränkts, 
konstaterar Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter i en ny dom.

Regionsfriheten innebär i många 
europeiska länder att religiösa 
samfund kan tillämpa en egen 
arbetsrätt, frikopplad från vad som 
gäller för arbetstagare i övrigt. 
Frågan om var brytpunkten mellan 
religionsfriheten enligt artikel 9 i 
Europakonventionen (EKMR) och 
de arbetsrättsliga sidorna av andra 
rättigheter som skyddas av konven-
tionen ska ligga klargörs bit för bit 
(se EU & arbetsrätt nr 1/2013 s. 11). 
På grund av sina skiftande traditio-
ner på detta känsliga område ges 
medlemsstaterna normalt ett stort 
utrymme för att avgöra var bryt-
punkten ska placeras. 

I det senaste rättsfallet från 
Europadomstolen var frågan hur 
stor frihet ett religiöst samfund kan 
tillåtas ha att begränsa den fackliga 
föreningsfriheten. 32 präster och 
tre andra arbetstagare inom den 
rumänska ortodoxa kyrkan förvä-
grades i rumänsk domstol rätten att 
registrera en fackförening. Orsaken 
var att de inte inhämtat eller fått 
ärkebiskopens godkännande, vilket 
kyrkans stadgar föreskrev. Fackför-
eningen ansåg att beslutet kränkte 
medlemmarnas rätt att bilda en 
fackförening enligt artikel 11 i 
Europakonventionen och klagade 
till Europadomstolen. 

Enligt Europadomstolen var 
de klagandes anställningsförhål-
landen sådana att de omfattades 
av skyddet i artikel 11.1, och den 
uteblivna registreringen utgjorde 
ett intrång i deras föreningsfrihet. 
Den avgörande frågan blev då om 
intrånget kunde anses nödvändigt i 
ett demokratiskt samhälle. Dom-
stolen  konstaterar att religionsfri-
heten innebär att religiösa samfund 
har rätt att själva bedöma om 
medlemmars kollektiva aktiviteter 
underminerar kyrkans självstyre, 
och att den bedömningen måste 
respekteras av staten. I det enskilda 
fallet måste kyrkan dock visa att 

den påstådda risken är verklig och 
att intrånget i föreningsfriheten var 
en proportionerlig åtgärd för att 
skydda detta intresse. 

Mot bakgrund av det omfattande 
självstyre som rumänska staten 
tillerkänner religiösa samfund an-
sågs åtgärden inte orimlig. Kyrkan 
måste, enligt Europadomstolen, 
helt enkelt tillerkännas ett omfat-
tande utrymme för att avgöra hur 
den ska hantera grupperingar som 
hotar dess enighet, och staten hade 
uppfyllt sin neutralitetsplikt enligt 
artikel 9. Domstolen tog bland 
annat hänsyn till att fackföreningen 
i sina stadgar gjorde anspråk på att 
främja sina medlemmars initiativ 
och yttrandefrihet, att en av med-
lemmarna skulle delta i den heliga 
Synoden, att ärkebiskopen skulle 
lämna en fi nansiell rapport varje år 
och att den nämnde strejk som ett 
medel att främja medlemmarnas in-
tressen. Till saken hör att ärkebis-
kopens bedömning hade inhämtats 
under den rumänska domstolspro-
cessen och att det där stod klart att 
fackföreningen inte skulle ha fått 
något erkännande eftersom den 
ställde krav på en omorganisation 
av kyrkans beslutsfattande som var 
främmande för dess traditioner. 
Någon kränkning av föreningsfri-
heten hade inte ägt rum. 

Trots medlemstaternas stora 
handlingsutrymme var målets 
utgång inte självklar. Sex domare 
var skiljaktiga, och domstolen hade 
i liten sammansättning kommit till 
motsatt slutsats. 

Petra Herzfeld Olsson

Case Sindicatul ”Pãstorul cel bun” v 
Romania (application no 2330/09), 
dom den 9 juli 2013.

Deltidsarbete

C-221/13 Teresa Mascellani mot 
Ministero della Giustizia
Hindrar deltidsdirektivet (97/81) 
en regel enligt vilken arbetsgivaren 
har rätt att omvandla en deltidsan-
ställning till en heltidsanställning 
även mot arbetstagarens vilja?

Inte konventionsbrott att neka 

registrering av prästers fackförening

Nya regler

ska underlätta 

arbetstagares 

fria rörlighet



6

EU & arbetsrätt Nr 3 • 2013

NYA MÅL

O
m de samlade omständig-
heterna visar att anställ-
ningsavtalet har närmare 

anknytning till ett annat land än det 
där arbetstagaren vanligtvis arbetar 
är det lagen i det första landet som 
gäller. Anknytningsfaktorer som ska 
beaktas är särskilt  var den anställde 
betalar skatt och avgifter på sin 
inkomst, i vilket land han eller hon 
är ansluten till olika slag av trygg-
hetssystem och hur anställningsvill-
kor som t.ex. lön fastställs, fastslår 
EU-domstolen i en färsk dom. 

Målet rörde en tysk kvinna 
som arbetat för ett tyskt bolag i 
Nederländerna i mer än elva år. 
Sedan hon omplacerats till arbete i 
Tyskland uppkom frågan om vilket 
lands lag som skulle tillämpas på 
hennes anställningsavtal. Om det 
var den nederländska lagen skulle 
omplaceringen vara olaglig och 
arbetstagaren skulle, enligt den ne-
derländska förstainstansdomstolen, 
vara berättigad till ett skadestånd 
på 557 651,52 euro. Med beaktande 
av tysk rätt var omplaceringen 
däremot giltig. 

Enligt EU:s lagvalsregler, i detta 
fall Romkonventionen (som i allt 
väsentligt har samma innebörd som 
den nyare Rom I-förordningen), 
ska ett anställningsavtal i första 
hand vara underkastat lagen i det 
land där arbetet vanligtvis utförs. 
Om det inte går att fastställa var 
det är, ska anställningsavtalet 
regleras av lagen i det land där det 
verksamhetsställe genom vilket 
arbetstagaren anställdes är beläget. 
De särskilda lagvalsreglerna för 
anställningsavtal tillkom med syftet 
att skydda den anställde eftersom 
denne typiskt sett är den svagare 
parten. I praxis har dessa presum-
tioner tolkats brett och till förmån 
för arbetstagaren (se mål C-29/10 
Voogsgeerd och mål C-384/10 Ko-
elzsch). Presumtionerna gäller dock 
inte om det framgår av de samlade 
omständigheterna att ett anställ-
ningsavtal har närmare anknytning 
till ett annat land. I så fall ska i stäl-
let lagen i det landet bli tillämplig.

Frågan om på vilket sätt den al-
ternativa lagvalsregeln om närmare 

anknytning fi ck beredas företräde 
framför presumtionen om lagen på 
orten där arbetet vanligtvis utfördes 
hade inte tidigare besvarats av EU-
domstolen. I det aktuella fallet hade 
kvinnan arbetat i Nederländerna i 
mer än elva år och Nederländer-
nas högsta domstol ansåg att hon 
därmed visserligen uppfyllde pre-
sumtionsregeln, men att alla andra 
faktorer talade för att anställnings-
avtalet hade närmare anknytning 
till Tyskland.  

EU-domstolen uttalade att de 
nationella domstolarna i ett fall 
som det aktuella kan avstå från att 
tillämpa lagen i det land där arbetet 
vanligtvis utförs om det framgår 
av de samlade omständigheterna 
att anställningsavtalet har närmare 
anknytning till ett annat land. Det 
är deras sak att göra bedömning-
arna och bestämma vilka anknyt-
ningsfaktorer som ska beaktas. 
Presumtionen om var arbetstagaren 
vanligtvis utför sitt arbete ska dock 
tillmätas stor betydelse och reglera 
lagvalet i första hand. Som särskilt 
betydelsefulla anknytningsfaktorer 
framhåller EU-domstolen att man 
ska beakta var den anställde betalar 
skatt och avgifter på sin inkomst, i 
vilket land han eller hon är ansluten 
till olika slag av trygghetssystem 
och hur anställningsvillkor som 
t.ex. lön fastställs. 

Den nya domen innebär enligt 
min mening en revidering av det 
arbetstagarskydd som EU-domsto-
len utarbetat i sin tidigare praxis 
och en större osäkerhet när det 
gäller vilken lag som ska tillämpas 
på ett anställningsavtal. Att ta in  
lagvalsklausuler i internationella 
anställningsavtal hjälper inte mot 
osäkerheten eftersom sådana har 
begränsad effekt. De gäller näm-
ligen endast i den mån de är mer 
förmånliga för arbetstagaren än 
den lag som skulle ha blivit till-
lämplig om inget lagval hade gjorts. 
Eftersom nu även ett fall där ar-
betstagaren arbetat i ett land i elva 
år bedöms kunna bli föremål för 
undantag, har parternas legitima 
förväntningar på att anställnings-
avtalet regleras enligt lagen i det 

land där arbetet utförs försvagats. 
Frågan om tillämplig lag präglas 
därmed av ett större inslag av god-
tycke som generellt får antas vara 
oönskat för båda parter, och som 
kan leda till fl er tvister. Ett fall som 
det som refereras på sidan 3 i detta 
nummer av EU & arbetsrätt torde 
med beaktande av EU-domstolens 
nya uttalanden regleras av lagen i 
arbetstagarens och företagets ge-
mensamma hemland eftersom alla 
anknytningar förutom arbetsorten 
pekar mot detta. Det kan för övrigt 
ifrågasättas hur domen förhåller 
sig till EUF-fördragets artikel 45 
p. 2, enligt vilken den fria rörlig-
heten för arbetstagare innebär att 
arbetstagare inte får diskrimineras 
på grund av sin nationalitet när det 
gäller anställningsvillkor.

Erik Sinander

doktorand vid Stockholms universitet

Mål C-64/12 Anton Schlecker mot 
Melitta Josefa Boedeker, dom den 12 
september 2013

Semester

C-118/13 Gülay Bollacke mot K + K 
Klaas & Kock B.V. & Co. KG
Innebär arbetstidsdirektivet 
(2003/88) att rätten till betald 
semester, inklusive rätten till 
semesterersättning, bortfaller i sin 
helhet vid arbetstagarens död? Är 
arbetsgivaren skyldig att faktiskt 
bevilja arbetstagaren semester även 
om denne inte har begärt det?
Kollektiva uppsägningar

C-182/13 Valerie Lyttle, Sarah Lou-
ise Halliday, Clara Lyttle och Tanya 
McGerty mot Bluebird UK Bidco 2 
Limited
Hur ska begreppet ”arbetsplats” i 
direktivet om kollektiva uppsäg-
ningar (98/59) tolkas? Hur ska 
man beräkna om det är en kollektiv 
uppsägning eller ej? 
C-392/13 Andrés Rabal Cañas mot 
Nexea Gestión Documental S.A. och 
Fondo de Garantia Salarial
Kan man begränsa begreppet ”kol-
lektiva uppsägningar” på det sätt 
som man har gjort i spansk rätt? 
Hur ska man beräkna om det är en 
kollektiv uppsägning eller ej? Hur 
ska begreppet ”arbetsplats” tolkas?

Tysk rätt kan bli tillämplig trots

elva års arbete i Nederländerna
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P
ersonaldomstolen var väl 
inte riktigt medveten om 
innebörden av förenings-

rätten och rätten till kollektiva 
förhandlingar enligt Europakon-
ventionen och EU-stadgan, men 
den dömde ändå rätt. Ungefär så 
kan man nog sammanfatta den dom 
där Tribunalen i somras slutligt 
avgjorde hur stor pension den 
tidigare tjänstemannen i Europe-
iska centralbanken, Michael Heath, 
har rätt till. Fast den uttrycker sig 
mycket diplomatiskt.

Anställningsvillkoren, inklusive 
pensionerna, för tjänstemän vid 
Europeiska centralbanken (ECB) 
fastställs ensidigt av arbetsgivaren 
enligt stadgan för banken. Michael 
Heath som var missnöjd med sin 
pension yrkade att EU:s perso-
naldomstol skulle ogiltigförklara 
arbetsgivarens beslut och anförde 
bl.a. att ECB hade kränkt hans för-
eningsfrihet genom att inte inrätta 
en procedur för kollektiva förhand-
lingar om tjänstemännens anställ-
ningsvillkor. Domstolen avslog 
hans yrkande med motiveringen att 
varken artikel 28 om förhandlings-
rätt i EU:s stadga om grundläg-
gande rättigheter eller artikel 11 
om föreningsfriheten i Europakon-
ventionen om mänskliga rättigheter 
(EKMR) medför någon skyldighet 
att inrätta en procedur för kollek-
tiva förhandlingar eller tillerkänna 
fackföreningar någon rätt till med-
bestämmande vid utformningen av 
arbetstagarnas anställningsvillkor 
(se EU & arbetsrätt nr 4/2011 s. 7). 
Uttalandena, som var formulerade 
som generella regler, väckte minst 
sagt uppseende bland föreningsfri-
hetsexperter.

Heath överklagade till Tribuna-
len. Utgången där blev densamma 
i sak, Heath får nöja sig med den 
pension som ECB har slagit fast, 
men motiveringen är en annan. 

Utan att uttryckligen argumen-
tera mot Personaldomstolen går 
Tribunalen igenom vad Europa-
konventionen respektive EU-stad-
gan innebär. Den börjar då med att 
hänvisa till hur Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter tolkade 

konventionens artikel 11 i målet 
Demir & Baykara. Där slog den fast 
att rätten att förhandla kollektivt 
med arbetsgivaren numer har blivit 
ett väsentligt element i den fackliga 
föreningsfriheten, och att offent-
liga tjänstemän precis som andra 
arbetstagare ska åtnjuta denna rät-
tighet utom i mycket speciella fall. 
Tribunalen övergår sedan till EU-
stadgans artikel 28 och konstaterar 
att den, enligt stadgans artikel 52, 
ska ha samma innebörd som artikel 
11 i Europakonventionen. 

Här säger Tribunalen alltså raka 
motsatsen mot Personaldomstolens 
uttalanden. Men sedan tycks den 
nästan slå knut på sig själv för att 
släta över sin tillrättavisning. Enligt 
Tribunalen går det nämligen att 
avgöra tvisten utan att man behöver 
ta ställning till om Personaldom-

N
ederländerna har genomfört 
direktivet om gränsöver-
skridande fusioner på ett 

sådant sätt att arbetstagarna i det 
nybildade bolagets enheter i andra 
länder inte garanteras samma rätt 
till styrelserepresentation som de 
som är anställda i Nederländerna. 
Det är ett brott mot fördraget, 
konstaterar EU-domstolen i en 
dom från i somras.

Fusionsdirektivet (2005/56) gör 
det möjligt att fusionera aktiebolag 
från olika medlemsstater. En tviste-
fråga när direktivet utarbetades var 
hur frågan om arbetstagarnas sty-
relserepresentation (med EU-ter-
minologi ”medverkan”) skulle lösas. 
Bestämmelser om arbetstagarnas 
medverkan togs in i direktivet och 
har nu för första gången tolkats av 
EU-domstolen.

Direktivet ska göra det omöjligt 
att ”fusionera sig ur” nationella 
bestämmelser om medverkan, och 
utvidgar i stället rätten till medver-
kan till alla berörda arbetstagare. 

Huvudregeln är att arbetsta-
garnas rätt till medverkan i det 
nybildade bolaget styrs av lagen i 
det land där det har sitt säte. Från 

stolen hade fel när den påstod att 
varken EU-stadgan eller EKMR 
innebär någon skyldighet att 
förhandla eller tillerkänna fackför-
eningarna någon rätt till medbe-
stämmande, ”ett konstaterande vars 
räckvidd går utanför detta speciella 
fall”. Även om det skulle vara fel, 
skriver Tribunalen, var det rätt att 
avslå Heaths yrkande.

Förklaringen är att de regler 
i ECB:s stadga som bestämde 
hur arbetsgivaren skulle räkna ut 
pensionen var så precisa att det 
inte krävdes några förhandlingar. 
De gav inte bankens ledning något 
handlingsutrymme. Och att dessa 
regler kränkte rätten till kollektiva 
förhandlingar hade Heath inte 
påstått, konstaterar Tribunalen.

Man kan fråga sig om målet i så 
fall hade fått en annan utgång.

Kerstin Ahlberg

Mål T-645/11 P Michael Heath mot 
Banque centrale européenne, dom den 
18 juni 2013 (endast på franska)

den fi nns tre undantag, och det har 
varit oklart hur de ska förstås. Är de 
alternativ som medlemsstaterna kan 
välja mellan, eller tre självständiga 
undantag som alla ska genomföras i 
nationell rätt? Nederländerna hade 
tolkat direktivet på det första sättet. 

EU-domstolen hämtade stöd 
från regleringen om arbetstagarin-
fl ytande i Europabolag. Enligt den 
ska rätten till medverkan utökas 
till alla berörda arbetstagare. Den 
nederländska lagstiftningen ansågs 
stå strid med direktivet eftersom 
den inte undantog situationen då 
den nationella rätten inte föreskri-
ver samma rätt till medverkan för 
arbetstagarna vid bolagets enheter 
i andra medlemsstater som för dem 
i Nederländerna. Någon möjlighet 
för medlemsstaterna att välja mel-
lan de tre alternativen fi nns således 
inte. EU-domstolens tolkning av 
direktivet utökar antalet situationer 
då bolagsledningarna är skyldiga att 
förhandla om arbetstagarnas med-
verkan innan fusionen genomförs. 

Erik Sjödin

doktorand vid Uppsala universitet

Mål C-635/11 Kommissionen mot Ne-
derländerna, dom den 20 juni 2013

Tribunalen korrigerade uttalanden 

om rätten till kollektiva förhandlingar

Nederländerna fick bakläxa om 

styrelserepresentation vid fusioner
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NYA MÅL

Tidsbegränsad anställning

C-190/13 Antonio Márquez Samo-
hano mot Universitat Pompeu Fabra
Är spanska regler som tillåter 
upprepade tidsbegränsade anställ-
ningar utan någon begränsning i 
tiden förenliga med direktivet om 
visstidsarbete (99/70)? 
C-362/13 Maurizio Fiamingo mot 
Rete Ferroviaria Italiana SpA 
C-363/13 Leonardo Zappalà mot Rete 
Ferroviaria Italiana SpA
Är direktivet om visstidsarbete till-
lämpligt på anställda på färjor som 
kör daglig trafi k? Hindrar direkti-
vet regler som utesluter att uppre-
pade visstidsanställningar omvand-
las till en tillsvidareanställning?
Lönegaranti 

C-198/13 Víctor Manuel Julián Her-
nández m.fl . mot Puntal Arquitectura 
S.L., Obras Alteramar S.L., Altea 
Diseño y Proyectos S.L., Ángel Muñoz 
Sánchez, Vicente Orozco Miro och 
Subdelegación del Gobierno de España 
en Alicante
Är insolvensdirektivet (2008/94) 

tillämpligt på en praxis som innebär 
att  staten betalar ut förfallna löner 
direkt till arbetstagarna under vissa 
förutsättningar? Strider denna 
praxis mot principen om likhet 
inför lagen?
C-311/13 O. Tümer mot Raad van 
bestuur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen
Hindrar insolvensdirektivet regler 
om arbetslöshetsersättning enligt 
vilka en tredjelandsmedborgare 
som inte är lagligen bosatt i landet 
inte ska betraktas som arbetstagare, 
även i ett fall där den klagande 
rent civilrättsligt ska betraktas som 
arbetstagare och uppfyller övriga 
villkor för att beviljas lönegaranti?
Bolagsrätt

C-343/13 Modelo Continente Hiper-
mercados, S.A. mot Autoridade para 
as Condições do Trabalho — Centro  
Local do Lis (ACT)
Innebär artikel 19 i direktivet om 
fusioner mellan bolag (2011/35) att 
det övertagande bolaget bär ansvar 
för de överträdelser av arbetsrätts-
liga bestämmelser som det överlå-
tande bolaget gjort sig skyldigt till 
före fusionen?

I
nget angeläget område för EU 
att lagstifta om, det är gene-
rellt sett svaret på Europeiska 

kommissionens öppna samråd med 
allmänheten om behovet av EU-
regler om företagshemligheter. 

Frågorna handlade om ifall det 
behövs starkare skydd mot angrepp 
på företagshemligheter, till exem-
pel enhetliga regler inom unionen. 
Utgångspunkten är företagens be-
hov och frågorna är ställda utifrån 
ett immaterialrättsligt perspektiv. 
Arbetsrättsliga aspekter är i stort 
sett frånvarande. En fråga rör dock 
sekretess- och konkurrensklausuler 
i anställningsförhållanden.

Den sammanlagda bilden av 
svaren visar varken starkt stöd för, 
eller motstånd mot, att EU antar 
regler om skydd för företags know-
how. Hälften av dem som svarat vill 
att EU agerar, medan nästan lika 
många svarat tvärtom. Om man 
enbart ser till företagen är dock 
en stor majoritet för. Men endast 
hälften av dem som vill ha någon 
form av EU-reglering förespråkar 
enhetliga regler i hela EU och ännu 
färre av dem anser att det behövs 
gemensamma regler om sekretess- 
och konkurrensklausuler i anställ-
ningsförhållanden. Fyra med-
lemsländer har svarat, bland dem 
Danmark och Sverige, som båda är 
emot lagstiftning i dagsläget. Den 
svenska regeringen understryker 
att frågorna inte enbart rymmer 
ekonomiska aspekter utan också 
svåra och känsliga frågor om hur en 
EU-reglering skulle samspela med 

nationella regler om arbetsrätt, 
whistleblowing och yttrandefrihet. 
De enda fackföreningar som har 
svarat är de svenska LO, TCO och 
Saco. De fruktar att EU-regler på 
detta område skulle rubba balan-
sen mellan arbetsrätt, civilrätt och 
straffrätt, försämra yttrandefriheten 
i arbetslivet och leda till inlåsnings-
effekter för de anställda. 

Kanske kommer det att dröja 
innan vi får EU-regler om före-
tagshemligheter. Klart är dock att 
samrådet, som har genomförts 
av Generaldirektoratet för den 
inre marknaden, är ytterligare ett 
exempel på hur lagstiftningsinitiativ 
som kan få följder för arbetsrät-
ten bereds av EU-organ med svag 
koppling till de sedvanliga arbets-
rättsliga intressenterna. 
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