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H
ela vägen till Europa-
domstolen var de norska 
dykarna tvungna att gå för 

att få fastställt att norska staten har 
ett ansvar för de kroniska hälsopro-
blem som dykuppdrag för oljeindu-
strin gett dem, och att staten kränkt 
de mänskliga rättigheterna genom 
att inte skydda dem tillräckligt.

De klagande i målet hade arbetat 
som dykare under den s.k. pionjär-
tiden mellan 1966 och 1990, och 
drabbats av kroniska medicinska 
skador. Staten och också till viss del 
oljeföretagen har ersatt dykare för 
skadorna. Staten har dock inte an-
sett att den har begått något direkt 
fel, utan motiverat ersättningen 
med moraliska och politiska skäl. 

Dag Vilnes och fl era andra före 
detta dykare vände sig år 2005 till 
norsk domstol med krav på ytterli-
gare ersättning med motiveringen 
att staten hade strikt ansvar för det 
inträffade och hade misslyckats 
med att skydda deras rätt till liv 
och till privatliv enligt artiklarna 
2 och 8 i Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter (EKMR). 
De förlorade till slut i Høyesterett, 
men sju av dem gick vidare till 
Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna. 

Europadomstolen konstaterar att 
både artikel 2 och 8 medför positiva 
skyldigheter för staten. Artikel 2 
innefattar exempelvis en skyldighet 
att anta lagstiftning som ger skydd 
mot livshotande inslag i arbetsmil-
jön. I stort ansågs dock den norska 
staten ha vidtagit de åtgärder som 
kunde krävas för att säkerställa 
dykarnas arbetsmiljö. Men när det 
gällde kontrollen av s.k. tryckfalls-

tabeller gick domstolen vidare.
Dykning måste ske i viss takt 

och med viss tryckutjämning för att 
inte orsaka skador. Dyk sker därför 
enligt en tryckfallstabell. 

För att ett företag skulle få 
genomföra en dykexpedition under 
pionjärperioden krävdes en myn-
dighets godkännande. Företaget 
behövde dock inte visa upp den 
tryckfallstabell som skulle användas 
för att få ett sådant godkännande. 
Tabellerna hanterades som ett slags 
företagshemligheter som skiljde sig 
åt mellan företagen och utvecklades 
för att skapa konkurrensfördelar. 
Vilnes och de andra klagande hade 
dykt för företag som följde s.k. 
snabba tryckfallstabeller, något som 
visat sig vara mycket skadligt. 

Innan Europadomstolen för-
djupade sig i tryckfallstabellerna 
klargjorde den distinktionen mellan 
artiklarna 2 och 8 EKMR. Efter-
som ingen av de klagande person-
ligen hade utsatts för livshotande 
skador aktualiserades inte artikel 2 
om rätten till liv. Istället var det de 
långsiktiga effekterna på männis-
kors hälsa som stod i fokus, något 
som aktualiserade artikel 8. 

Enligt Europadomstolen inne-
fattar artikel 8 en skyldighet för sta-
ten att tillhandahålla information 
som är avgörande för att en individ 
ska kunna bedöma vilka risker som 
en viss aktivitet medför. Den avgö-
rande frågan i detta mål blev om 
dykarna fått tillräcklig information 
för att kunna bedöma riskerna med 
dykning enligt en snabb tryckfalls-
tabell och om de därmed kunnat 
lämna ett upplyst medgivande till 
att ta sådana risker. 

Europadomstolen ansåg att 
myndigheterna borde ha sett till 
att företagen var öppna med vilka 
tryckfallstabeller som användes och 
att dykarna skulle ha fått informa-
tion om de olika tabellerna, liksom 
om myndigheternas oro över dy-
karnas hälsa och säkerhet. Därmed 
skulle de ha kunnat bedöma hälso-
riskerna och ge ett upplyst med-
givande till att utsätta sig för dem. 
Genom att inte göra det misslycka-
des staten med att säkerställa deras 
rätt till respekt för sitt privatliv 

enligt artikel 8 i konventionen. 
Domstolens Grand Chamber 

beslöt att inte ta upp norska statens 
överklagande till prövning och 
domen vann laga kraft.

Målet illustrerar med all önsk-
värd tydlighet att både rätten till liv 
och rätten till privatliv innefattar 
krav på att medlemsstaterna säker-
ställer en viss arbetsmiljö. EKMRs 
betydelse för arbetslivet har tagit 
ännu ett steg. 

Petra Herzfeld Olsson

Case of Vilnes and others v. Norway, 
applications nos 528067/09 and 
22703/10, dom 5 december 2013. 

Norge bröt mot Europakonventionen 
Borde ha upplyst dykare om hälsorisker
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S
verige ger inte tillräckligt 
skydd för sjukvårdspersonal 
som vägrar utföra aborter av 

samvetsskäl. Det hävdar tre kristna 
organisationer i ett klagomål till 
Europarådets kommitté för sociala 
rättigheter.

Klagomålet är ett generalan-
grepp på hela abortlagstiftningen. 
Dessutom gör de klagande gällande 
att sjukvårdsanställda i Sverige 
tvingas att utföra aborter mot sitt 
samvete. Enligt anmälan strider 
detta mot artiklarna 11 (rätt till 
skydd för den enskildes hälsa) och 
E (icke-diskriminering) i den euro-
peiska sociala stadgan. Organisatio-
nerna anser att Sverige är skyldigt 
att anta en tydlig lagstiftning som 
möjliggör samvetsfrihet vid abort-
vård och förbjuder diskriminering 
av vårdpersonal som inte vill delta i 
denna typ av vård. 

Sveriges regering har i första 
hand invänt att anmälan ska avvisas. 
Frågan om samvetsfrihet vid abort-
vård omfattas inte av den europe-
iska sociala stadgan, argumenterar 
regeringen, som menar att den 
snarare faller in under artikel 9 om 
religionsfrihet i Europakonven-
tionen om mänskliga rättigheter 
(EKMR). Att tolka och tillämpa 
den ankommer inte på kommittén 
för sociala rättigheter. Efter att ha 
tillfrågat fackförbund och arbetsgi-
varorganisationer inom vårdsektorn 

har regeringen dessutom kom-
mit fram till att problemet mest 
är av teoretiskt intresse, då ingen 
av organisationerna kunnat ge ett 
enda exempel på när samvetsfrihet 
åberopats i samband med abort och 
lett till ett förhandlingsärende. 

Kommittén har dock beslutat 
att pröva anmälan. Den har redan 
tidigare beslutat att ta upp ett 
klagomål mot Italien med motsatt 
utgångspunkt. I Italien fi nns en 
samvetsklausul för vårdpersonal 
vilket, enligt anmälarna, i praktiken 

E
uroparådets ministerkom-
mitté vågade inte utmana 
EU. Det står klart sedan 

ministerkommittén antagit den 
resolution som kunde ha befäst 
slutsatserna från den Europeiska 
kommittén för sociala rättigheter i 
LO och TCO:s kollektiva klagomål 
mot Sverige. Denna hade bedömt 
att Sverige kränkt ett antal rättig-
heter i den europeiska sociala stad-
gan genom de lagändringar som 
föranletts av Lavalmålet (se EU & 
arbetsrätt nr 4 /2013 s. 4). 

Kommittén för sociala rättig-
heter består av oberoende exper-
ter. Ministerkommittén består av 

Europarådets ministerkommitté

vågade inte utmana EU
regeringsrepresentanter från varje 
medlemsstat. Kanske är detta för-
klaringen till ministerkommitténs 
osedvanligt lama ställningstagande. 
Den svenska regeringen hade in-
vänt att genomförandet av expert-
kommitténs slutsatser skulle leda 
till en onödig spänning mellan en 
medlemsstats skyldighet att respek-
tera EU-rätten och dess skyldighet 
att uppfylla stadgans förpliktelser. 
Därmed skulle medlemsstaten 
ställas i en mycket svår situation. 
Visserligen ifrågasätter inte minis-
terkommittén, till skillnad från den 
svenska regeringen, expertkom-
mitténs tolkning av stadgan. Men 

den erkänner att expertkommit-
téns beslut reser komplexa frågor 
i förhållande till en medlemsstats 
skyldigheter att respektera både 
EU-rätten och den europeiska 
sociala stadgan, och avslutar sin 
resolution med att se fram emot att 
Sverige rapporterar om varje möjlig 
utveckling i ärendet.

En möjlig tolkning av minister-
kommitténs vägval skulle kunna 
vara att den inte anser att spänning-
en mellan EU-rätten och stadgans 
krav kan lösas på denna nivå utan 
måste lösas mellan de organisa-
tioner som skapat den motstridiga 
situationen. 

Petra Herzfeld Olsson

Resolution CM/ResChS(2014)1, be-
slut den 5 februari 2014

leder till att kvinnor förvägras den 
abortvård de har lagstadgad rätt till.

Strax efter att Sveriges regering 
svarat på klagomålet, inkom en an-
mälan till Diskrimineringsombuds-
mannen (DO) från en barnmorska 
som nekats anställning för att hon 
inte ville medverka vid aborter. 
Den 14 april avslutade DO ärendet 
med motiveringen att barnmorskan 
inte hade blivit diskriminerad på 
grund av sin tro. Nu återstår att se 
vad kommittén för sociala rättighe-
ter anser. Linn Rosengård, jur stud

E
n polsk ”egenföretagare” var 
i själva verket arbetstagare, 
och det hos ett annat bolag 

än det han skickade sina fakturor 
till, slog den svenska Arbets-
domstolen (AD) nyligen fast.

Ett svenskt åkeri som var bundet 
av kollektivavtal hade löst sin per-
sonalförsörjning så att chaufförer 
ordnades av ett annat bolag. En 
chaufför som kört för åkeriet hade 
uppmanats att bilda fi rma i Polen 
och fakturera det andra bolaget för 
det arbete han utfört. Tvist uppstod 
om huruvida chauffören var ar-
betstagare hos åkeriet och Svenska 
Transportarbetareförbundet yrkade 
skadestånd för kollektivavtalsbrott. 

Arbetstagarbegreppet utgör ar-
betsrättens och många kollektivav-

tals portal, som man måste igenom 
för att arbetsrätten eller kollektiv-
avtalet ska vara tillämpligt. I det här 
särpräglade fallet slöt sig AD till 
att chauffören var arbetstagare hos 
åkeriet. Den såg alltså igenom den 
bolagskonstruktion genom vilken 
åkeriet valt att lösa sitt arbets-
kraftsbehov, en konstruktion som 
innehöll ett fri rörlighetsmoment, 
och åkeriet fi ck betala skadestånd 
för kollektivavtalsbrott. 

Samma parter har senare förlikts 
i ett mål där Transport hävdade att 
också de övriga drygt 100 ”egenfö-
retagare” som körde för åkeriet var 
anställda av detta.
             Erik Sjödin

Doktorand vid Uppsala universitet

AD 2013 nr 92, dom 18 december 2013

Kräver sociala stadgan samvetsklausul i vården?

AD såg igenom den bolagsrättsliga slöjan
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T
ill skillnad från generaladvo-
katen håller EU-domstolen 
med två fi nska kvinnor som 

menar att det var fel att neka dem 
löneutfyllnad enligt kollektivavtalet 
när de avbröt sin obetalda vårdle-
dighet för att vara mammalediga. 
Men det beror inte på att det skulle 
vara könsdiskriminerande, som de 
själva menar, utan följer indirekt av 
föräldraledighetsdirektivet. 

I Finland fi nns tre sorters 
lagstadgad ledighet för föräldrar: 
mammaledighet, föräldraledighet 
och därefter vårdledighet. Under 
de två första får de ersättning från 
sjukförsäkringen. Enligt vissa kol-
lektivavtal betalar arbetsgivaren 
dessutom mellanskillnaden mellan 
försäkringsersättningen och kvin-
nans vanliga lön under en del av 
mammaledigheten. Vårdledigheten 
är däremot helt obetald.

De två kvinnor som målen gäller 
var på vårdledighet när de blev gra-
vida på nytt. De bad att få avbryta 
den obetalda vårdledigheten och 
övergå till betald mammaledighet. 
Arbetsgivarna gick med på att de 
bytte ledighetsform, men ville inte 
betala någon löneutfyllnad. En-
ligt praxis kunde nämligen enbart 
kvinnor som hade arbetat eller 
varit på betald ledighet omedelbart 
före mammaledigheten få lön från 
arbetsgivaren. Det var könsdis-
kriminerande menade kvinnorna 
och deras fackförbund, som väckte 
talan i Arbetsdomstolen. Den i sin 
tur frågade EU-domstolen om det 
kunde vara så.

Nej, det fi nns inget i EU-rätten 
som säger att den som är mam-
maledig har rätt till något mer än 
”skälig ersättning” i mödraskydds-
direktivets (92/85) mening, ansåg 
EU-domstolens generaladvokat (se 
EU & arbetsrätt nr 1/2013 s. 7).

Jo, det gör det visst, enligt EU-
domstolen. Det följer dock inte 
av vare sig mödraskyddsdirektivet 
eller direktivet om likabehand-
ling mellan könen (2006/54) som 
Arbetsdomstolen hade frågat om. 
EU-domstolen formulerar helt 
enkelt om frågan så att den i stäl-
let rör föräldraledighetsdirektivet 

(96/34). Om kvinnan riskerar att 
gå miste om en del av den lön 
som hon annars skulle ha rätt till 
under mammaledigheten, bara 
för att hon har utnyttjat sin rätt 
till obetald föräldraledighet, så 
uppmuntras hon att inte utnyttja 
föräldraledigheten. Det undergrä-
ver i sin tur den ändamålsenliga 

E
ftas övervakningsorgan ESA 
menar att Norge bryter mot 
insolvensdirektivet (80/987) 

och arbetstidsdirektivet (2003/88) 
och har därför avgett två motive-
rade yttranden till den norska re-
geringen. Ett motiverat yttrande är 
andra steget i en fördragsbrottspro-
cedur, och ett möjligt nästa steg är 
att ta ärendet till Efta-domstolen.

När arbetsgivare går i konkurs 
kan arbetstagarna få sina löne-
fordringar täckta av staten enligt 
den norska lönegarantilagen (lov 
om statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs). Ett av villkoren är att 
arbetstagaren har anmält sig som 
arbetssökande inom 14 dagar. 
Detta villkor anser ESA strider mot 
insolvensdirektivet med hänvisning 
till EU-domstolens dom i målet 
C-435/10 Ardennen. Den norska 
regeringen har argumenterat för att 
kravet är förenligt med direktivet, 
men lovade senast i november att 
bestämmelsen skulle ändras. 

I det andra yttrandet fi nner ESA 
att norska bestämmelser om rätt 
till förlängd semester vid sjukdom 
strider mot arbetstidsdirektivet. Se-
mesterlagen slår fast att semester-
dagar som ges på grund av sjukdom 
måste tas ut samma kalenderår, och 
bara ett begränsat antal dagar kan 
överföras till följande år. För ledig-
het som varken tas ut eller överförs 
ska arbetsgivaren betala ut semes-
terlön. ESA påpekar att regleringen 
kan innebära att långtidssjuka inte 
hinner ta ut all semester. Direktivet 
tillåter inte heller att semestern 
byts ut mot kontant ersättning 

annat än när anställningen upphör. 
Norge har erkänt att reglerna stri-
der mot direktivet och har aviserat 
ändringar. Detta har emellertid 
tagit tid. Regeringen har lovat att 
en lagändring ska vara på plats i juli 
2014 och arbetar för närvarande 
med denna.

Att ESA nu har kommit med 
motiverade yttranden kan tolkas 
som att den vill sätta press på 
Norge för att påskynda de regel-
ändringar som redan har utlovats.

Samtidigt med dessa yttranden 
har ESA öppnat ett nytt ärende 
mot Norge. Också det gäller se-
mesterregleringen. En arbetstagare 
som blir sjuk under semestern har 
idag bara begränsad rätt att få den 
förlängd vilket, enligt ESA, inte 
heller är förenligt med arbetstids-
direktivet. Regeringen har tidigare 
signalerat att semesterlagen ska 
ändras också på denna punkt.

Kristin Alsos

ESA cases 67372, 72062, 72076

verkan av det direktivet, resonerar 
EU-domstolen. Därför hindrar 
föräldraledighetsdirektivet sådana 
kollektivavtalsbestämmelser som 
målet i den fi nska Arbetsdomstolen 
handlar om.      Kerstin Ahlberg 

C-512/11 Terveys- ja sosiaalialan neu-
vottelujärjestö TSN ry mot Terveyspal-
velualan Liitto ry och Mehiläinen Oy 
och C-513/11 Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN ry mot Teknologiateollisuus ry och 
Nokia Siemens Networks Oy, dom den 
13 februari 2014

EU-domstolen ger finska kvinnor rätt

– men på ”fel” grund

ESA kräver att Norge ändrar regler 

om lönegaranti och semester



4

EU & arbetsrätt Nr 1 • 2014

D
et är lagstiftaren som bör 
avgöra i vilka fall personer 
som har rätt till ålderspen-

sion ska få avgångsvederlag om de 
blir uppsagda från arbetet. Det har 
Danmarks Højesteret slagit fast i 
två mål som kan ses som en upp-
följning av EU-domstolens dom i 
Ole Andersenmålet (C-499/08, se 
EU & arbetsrätt nr 4/2010 s. 2). 

Målen gällde 16 arbetstagare 
som hade fått sluta sina anställ-
ningar och som blivit nekade 
avgångsvederlag (fratrædelsesgodt-
gørelse) eftersom de hade nått den 
ålder då de kunde ta ut pension. 
Det följde nämligen av tidigare fast 
rättspraxis att rätten till avgångsve-
derlag föll bort enligt 2a § i lagen 
om tjänstemän (funktionærlov) när 
arbetstagaren var berättigad till 
ålderspension. I Ole Andersen-
målet, som avgjordes 2011, me-
nade EU-domstolen dock att det 
allmänna likabehandlingsdirektivet 
(2000/78) hindrar en sådan regel, 
när tjänstemannen har för avsikt att 
tillfälligt avstå från ålderspension 
för att fortsätta sin yrkeskarriär.

D
en tidigare danska semes-
terlagens regel om sjukdom 
som hinder för semester 

kan inte tolkas i överensstämmelse 
med EU-domstolens praxis. Det 
är danska Højesterets slutsats i en 
dom som sätter gränser för EU-
konform tolkning av dansk rätt.

Enligt semesterlagen (ferieloven) 
från år 2000 hade arbetstagare rätt 
till ersättningssemester om de blev 
sjuka innan semestern hade börjat, 
men inte om de blev sjuka under 
semestern. Förarbetena innehöll 
klara uttalanden om hur bestäm-
melsen skulle förstås. 

EU-domstolen har emellertid 
senare tolkat artikel 7 i arbetstids-
direktivet (2003/88) så att arbets-
tagaren ska ha rätt till ersättnings-
semester om vederbörande inte har 
kunnat fullfölja sin semester med 
det nödvändiga rekreerande målet. 

Folketinget införde därför en (be-
gränsad) rätt till ersättningssemes-
ter vid sjukdom som uppstått under 
semestern efter den 1 maj 2012.

Innan lagändringen antogs 
hade fackförbundet CO-industri 
stämt en arbetsgivare med krav på 
ersättningssemester för en medlems 
räkning. Arbetstagarens ståndpunkt 
var att 13 § 2 st. i 2000 års semes-
terlag måste tolkas i överensstäm-
melse med EU-domstolens praxis 
(s.k. EU-konform tolkning).

Landsretten fann inte att for-
muleringen i den då gällande lagen 
uteslöt en EU-konform tolkning. 

Det gjorde däremot Højesteret. 
Den konstaterade att det inte gick 
att tillämpa direktivet direkt mot 
en privat arbetsgivare, men att det 
fanns en skyldighet att tolka natio-
nell rätt EU-konformt. I detta fall 
var det emellertid inte möjligt, fann 

Danska Højesteret sätter gränser 

för EU-konform tolkning

domstolen. Højesteret fäste vikt vid 
att rättsläget enligt semesterlagen 
var klart, att det med de tolknings-
principer som dansk rätt erkänner 
inte gick att komma fram till att se-
mesterlagen lägger risken för sjuk-
dom som uppstått under semestern 
på arbetsgivaren, och att det skulle 
vara ett brott mot rättssäkerheten 
att ålägga en privat arbetsgivare att 
ge ersättningssemester med hänvis-
ning till EU-domstolens praxis.

För Højesteret var det således 
inte avgörande om semesterlagen i 
sig hindrade en EU-konform tolk-
ning, utan att rättsläget var så klart 
att det inte rådde något rimligt tvi-
vel om hur 13 § 2 st. skulle tolkas. 
Med domen betonade Højesteret,  
i linje med EU-domstolens praxis, 
att det ska vara möjligt att nå ett 
EU-konformt resultat inom de 
ramar som erkända tolkningsprin-
ciper i nationell rätt drar upp. 

Jens Kristiansen

Sag 205/2012, Højesterets dom den 
18 december 2013 (U2014.91H)

Den danska lagregeln har inte 
ändrats efter EU-domstolens dom. 
Att offentliga arbetsgivare inte kan 
tillämpa den i sådana situationer 
som i Ole Andersenmålet står, en-
ligt Højesteret, klart. Men två av de 
tvister som nu har avgjorts gällde 
den privata sektorn, och i vissa av 
de andra ifrågasatte arbetsgivarna 
att arbetstagarna hade för avsikt att 
fortsätta arbeta. 

Och ur Ole Andersendomen 
kan man inte utläsa några tydliga 
riktlinjer för i vilka situationer en 
arbetstagare ska anses ha tillfälligt 
avstått från ålderspension för att 
fortsätta sin yrkeskarriär, en sådan 
avgränsning bör göras av lagstifta-
ren, menade Højesterets majoritet. 
Avgörandena i de aktuella målen 
måste därför bygga på en konkret 
bevismässig värdering. Højesterets 
majoritet fann då inte anledning att 
ändra underrätternas bedömningar. 
Sammanlagt åtta av arbetstagarna 
fi ck avgångsvederlag. 

Däremot fi ck de inte något ska-
destånd enligt likabehandlingslagen 
(forskelsbehandlingsloven) för den 

kränkning de hade utsatts för. Så 
grov var den inte, enligt Højesteret.

Ruth Nielsen

Sag 96/2013 m.fl. och sag 186/2012, 
Højesterets domar den 17 januari 2014

E
ftersom kvinnornas arbetsgi-
vare inte hade vidtagit några 
åtgärder för att anpassa 

arbetet innan de sades upp, blev 
de diskriminerade på grund av sina 
funktionshinder (handicap). Det 
har nu Sø- og Handelsretten slagit 
fast i de mål som HK Danmark har 
drivit för två kvinnor med svåra 
permanenta smärtor som gör att 
de inte kan arbeta heltid (se EU & 
arbetsrätt nr 2/2013 s. 6). 

Den ena har en pisksnärtskada 
och den andra lider av artros (slid-
gigt). Båda blev uppsagda med stöd 
av en regel i den danska funktionær-
loven som innebär att en arbetstaga-
re som varit sjukskriven 120 dagar 
på tolv månader kan sägas upp med 

Højesteret: Lagstiftarens sak dra 

slutsatser av Ole Andersenmålet

Smärtdrabbade 

kvinnor blev 

diskriminerade

forts. på nästa sida
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D
en blockad mot det tyska 
företaget Hekabe Design 
som Malernes Fagforening 

i Århus varslade om stred inte mot 
EU-rätten. Det slog den danska 
Arbejdsretten fast när den nyligen 
för första gången efter EU-domsto-
lens dom i Lavalmålet prövade om 
en dansk fackförening kunde vidta 
stridsåtgärder för att få ett utstatio-
nerande företag att teckna kollek-
tivavtal. När målet avgjordes var 
arbetet redan avslutat, men domen 
har principiell betydelse för de fl era 
hundra liknande krav som danska 
fack driver varje år.

Det började när Malernes 
Fagforening upptäckte nio polska 
arbetare som arbetade för löner 
långt under minimilönen i kol-
lektivavtalet för måleribranschen. 
Fackföreningen försökte övertala 
deras arbetsgivare, Hekabe Design 
GmbH, att teckna ett hängavtal 
(tiltrædelsesoverenskomst) för utsta-
tionerade verksamheter. När det 
inte lyckades, varslade den om 
stridsåtgärder. Hekabe väckte talan 
och yrkade att Arbejdsretten skulle 
förklara att Malernes Fagforening 

inte hade rätt att vidta stridsåtgär-
der för att driva igenom ett sådant 
kollektivavtal. 

I dansk arbetsrätt fi nns en 
allmän regel som innebär att en 
stridsåtgärd måste ha ett rimligt 
fackligt syfte (rimeligt fagligt formål) 
för att vara tillåten. Det betyder 
bl.a. att fackföreningens krav måste 
röra en typ av arbete som faller in 
under organisationens ”naturliga” 
fackliga område. Hekabe invände 
att Malernes Fagforening inte hade 
något sådant rimligt syfte. Målning 
var bara en liten del av ett mycket 
större arbetet och arbetstagarna var 
inte yrkesutbildade målare. För en 
yrkesgrupp som den inte represen-
terar och inte har blivit ombedd att 
företräda kan fackföreningen inte 
kräva kollektivavtal, argumenterade 
företaget. 

Hekabe hänvisade också till La-
valmålet, och menade att kollektiv-
avtalet inte uppfyllde de krav som 
EU-domstolen formulerade där. En 
arbetsgivare som kommer till Dan-
mark för att genomföra en komplex 
entreprenad kan inte förstå att den 
ska sluta avtal med en fackförening 

vars område motsvarar en femtedel 
av entreprenaden, menade före-
taget. Hängavtalet är inte heller 
tillräckligt tillgängligt, eftersom 
Danmark inte har något överskåd-
ligt system där det utländska företa-
get i förväg kan konstatera vilket 
kollektivavtal det omfattas av.

Men Arbejdsretten höll alltså 
inte med Hekabe. Att måleriarbetet 
var en del av en större entreprenad 
innebär inte mindre risk för att det 
pressar ned lönerna för måleriar-
bete än om det hade utförts som 
en självständig målerientreprenad. 
Därmed hade Malernes Fagfo-
rening ett legitimt intresse av att 
få det täckt av kollektivavtal. Att 
ingen av de anställda var yrkesutbil-
dad och att de inte är medlemmar 
i fackföreningen spelar inte heller 
någon roll, enligt Arbjedsretten.

Arbejdsretten konstaterade 
vidare att lönebestämmelserna 
var klart formulerade och exakt 
motsvarade minimivillkoren i 
avtalet mellan Danske Malermestre 
och Malerforbundet, vilket alltså, i 
överensstämmelse med den danska 
utstationeringslagen, är slutet av 
de mest representativa organisatio-
nerna på området och gäller i hela 
landet. Lönekraven överlämnades 
i samband med att fackfören-
ingen begärde förhandlingar med 
Hekabe. Domstolen tillägger att 
avtalet också är tillgängligt på båda 
organisationernas hemsidor. Där-
med kan det inte vara svårare för 
ett utländskt företag att ta reda på 
lönenivåerna än att skaffa sig infor-
mation om andra danska förhållan-
den, slår Arbejdsretten fast.

Hekabe hade dock ännu en 
invändning. Enligt det förslag till 
avtal som fackföreningen lade fram 
skulle företaget också uppmana 
alla anställda att gå in i Malerfor-
bundet. Det var, enligt företagets 
uppfattning, inte rimligt eftersom 
de skulle vara i Danmark så kort 
tid. Den invändningen togs aldrig 
upp till prövning eftersom den 
gjordes för sent i processen. Om 
detta strider mot EU-rätten har Ar-
bejdsretten alltså inte tagit ställning 
till, understryker den. 

Kerstin Ahlberg

Sag nr. AR2013.0828, Arbejdsrettens 
dom den 20 februari 2014

förkortad uppsägningstid. 
Kvinnornas fackförbund HK 

Danmark menade att deras sjuk-
domsbesvär innebar ett funktions-
hinder enligt forskelsbehandlingsloven 
och det allmänna likabehandlings-
direktivet (2000/78) och att arbets-
givaren skulle ha vidtagit anpass-
ningsåtgärder, bl.a. erbjudit dem 
deltidsarbete, i stället för att säga 
upp dem. Arbetsgivarna invände 
att kvinnorna inte var funktions-
hindrade i direktivets mening, och 
att kortare arbetstid ändå inte är 
en sådan anpassningsåtgärd som en 
arbetsgivare är skyldig att erbjuda. 

Efter att målet hade varit en 
vända i EU-domstolen stod det 
klart att arbetsgivarna hade fel på 
båda dessa punkter. EU-domstolen 
påpekade också att den som är 
funktionshindrad löper större risk 
än andra att komma upp i 120 
sjukskrivningsdagar, vilket kan leda 
till indirekt diskriminering. Där-

för kan det strida mot direktivet 
att tillämpa 120-dagarsregeln om 
sjukfrånvaron beror på att arbets-
givaren inte har vidtagit rimliga 
anpassningsåtgärder. 

För Sø- og Handelsretten 
återstod alltså att pröva om det 
var så. Den konstaterade då att 
båda kvinnornas besvär sätter ned 
deras arbetsförmåga så varaktigt 
att de är funktionshindrade och att 
arbetsgivarna varit medvetna om 
orsakerna till sjukfrånvaron, men 
att de ändå inte hade vidtagit några 
anpassningsåtgärder. Av detta drar 
Sø- og Handelsretten slutsatsen att 
åtminstone en del av sjukfrånvaron 
berodde på att inga anpassningsåt-
gärder hade vidtagits. Det innebar 
att de blev diskriminerade när de 
sades upp med bara en månads 
uppsägningstid. Kvinnorna fi ck tolv 
månadslöner var i skadestånd.

Kerstin Ahlberg

F-13-06 och F-19-06, Sø- og Han-
delsrettens domar den 31 januari 2014

forts från föregående sida

Arbejdsretten godkände stridsåtgärd 

mot utstationerande företag
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E
U:s institutioner har enats 
om ett direktiv som kommer 
att bli tillämpligt på kol-

lektivavtalen om tjänstepensioner. 
Syftet är att underlätta för arbets-
tagare som byter arbetsgivare att få 
tillgång till och bevara pensionsrät-
tigheter som är knutna till anställ-
ningsförhållandet. För att uppnå 
detta sätter direktivet gränser för 
bl.a. kvalifi kationstider och minimi-
åldrar för förvärvandet av pensions-
rättigheter.

I nästan ett decennium har 
Europeiska kommissionen för-
sökt att få till en reglering av s.k. 
kompletterande pensionssystem, 
dvs. system som tillämpas vid sidan 
av det allmänna pensionssystemet 
(se EU & arbetsrätt nr 3/2005 s. 1 
och nr 4/2007 s. 5). Först nu har 
den fått med sig ministerrådet och 
Europaparlamentet. En betydande 
förändring från tidigare förslag är 
att reglerna endast ska tillämpas vid 
gränsöverskridande situationer. 

Direktivet ska underlätta rörlig-
heten för arbetstagare på tre sätt. 

För det första ska direktivet göra 
det lättare att få tillgång till kom-
pletterande pensionssystem. Om 
arbetstagaren måste vara anställd 
en viss tid för att tjäna in rätt till 
pension får denna kvalifi kationstid 
vara högst tre år. Eventuella ålders-
gränser för när man kan börja tjäna 
in pensionsrätt får inte vara högre 
än 21 år. Byter en arbetstagare 
arbetsgivare innan kvalifi kations-
tider eller åldersgränser uppnåtts 
ska arbetstagaren kompenseras om 
avgifter har betalats in. 

För det andra ska medlemssta-
terna säkerställa att arbetstagare 
kan bevara sina förvärvade pen-
sionsrättigheter i det system där de 
förvärvades. Medlemsstaterna får 
dock tillåta att rättigheterna inte 
bevaras utan istället, med arbets-
tagarens samtycke, betalas ut så 
länge beloppet inte överskrider ett 
tröskelvärde som medlemsstaten 
har fastställt.

För det tredje ska arbetstagare 
som täcks av ett kompletterande 
pensionssystem få information om 
hur deras pensionsrättigheter på-

verkas av att anställningen upphör.
Ett skäl till att förhandlingarna 

om direktivet blev så långdragna 
var att kommissionens ursprung-
liga förslag skulle ha inneburit 
stora ingrepp i parternas förhand-
lingsrätt och redan existerande 
kollektivavtal. Enligt det antagna 
direktivet får medlemsstaterna ge 
arbetsmarknadens parter möjlighet 
att avvika från reglerna genom kol-
lektivavtal, men endast om det inte 

D
en 26 februari underteck-
nade EU-parlamentet 
och ministerrådet det nya 

direktivet om villkor för tillträde 
och vistelse för säsongsarbetare 
från tredjeland. Direktivet syftar till 
att garantera migrerande säsongs-
arbetare värdiga arbetsvillkor och 
boende, men också att motverka 
att tidsbegränsade vistelser ska bli 
permanenta.

För att omfattas av direktivet ska 
arbetstagarens arbete vara kopplat 
till en viss säsong då efterfrågan på 
arbete är märkbart högre än annars, 
som exempelvis för jordbruk, träd-
gårdsodling och turism. Direktivet 
har motiverats med att behovet 
av denna typ av arbetskraft ökar, 
men att EU-invånare i allt mindre 
utsträckning är villiga att ta på sig 
säsongsarbete. 

En säsongsarbetare har alltså 
bara rätt att stanna en begränsad 
tid i en EU-medlemsstat – hur lång 
tid kunde man dock inte enas om 
utan varje land får välja en maxtid 
på mellan fem och nio månader. 
Arbetstagarens hemvist måste 
också förbli i ett land utanför EU. 
Säsongsarbetaren kan bara ha ett 
tidsbegränsat anställningsavtal som 
måste träffas direkt med en arbets-
givare i medlemsstaten. Direktivet 
tillämpas alltså inte på bemannings-
företag som förmedlar säsongsar-
betare.  

Förhandlingarna om direkti-
vet har pågått sedan sommaren 
2010 och den antagna texten har 

i förhållande till kommissionens 
ursprungliga förslag stärkt skyddet 
för säsongsarbetare på fl era viktiga 
punkter. Bland annat garanterar 
direktivet säsongsarbetarna likabe-
handling med landets egna arbets-
tagare ifråga om anställnings- och 
arbetsvillkor, inklusive lön och 
uppsägning, arbetstid, ledighet 
och semester, liksom arbetsmiljö. 
Dessutom garanteras uttryckligen 
strejkrätt, facklig föreningsfrihet 
och rätten att förhandla och träffa 
kollektivavtal. 

Ambitionen att skapa en snabb 
och enhetlig process för ansökan 
om arbetstillstånd har dock till 
viss del fått stryka på foten. Att 
det funnits stora motsättningar 
under förhandlingarna vittnar 
lagstiftningstekniken om – en hel 
del bestämmelser är frivilliga att 
genomföra. Dit hör en rad av de 
sanktionsregler som är riktade 
mot arbetsgivare, exempelvis om 
införandet av ett huvudentrepre-
nörsansvar. 

Det blir intressant att följa hur 
medlemsstaterna väljer att genom-
föra direktivet, inte minst i vilken 
utsträckning de frivilliga bestäm-
melserna kommer att få någon 
praktisk betydelse. Danmark , 
Storbritannien och Irland omfattas 
dock inte av direktivet. 

Petra Herzfeld Olsson

Direktiv 2014/36/EU av den 26 
februari 2014 om villkor för tredjelands-
medborgares inresa och vistelse för 
säsongsanställning

ger ett mindre förmånligt skydd 
eller begränsar arbetstagarens fria 
rörlighet. 

Caroline Johansson

Doktorand vid Uppsala universitet

Direktiv 2014/50/EU av den 16 april 
2014 om minimikrav för ökad rörlighet 
mellan medlemsstaterna för arbets-
tagare genom förbättrade villkor för 
intjänande och bevarande av komplet-
terande pensionsrättigheter

Nytt direktiv  ska göra det lättare 

att tjäna in och bevara tjänstepensioner

Säsongsarbetare ska behandlas lika 

som landets egna arbetstagare
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I 
fortsättningen måste medlems-
staterna säkerställa att leveran-
törer som får offentliga kontrakt 

uppfyller sina miljö-, social- och 
arbetsrättsliga skyldigheter. Det 
sägs uttryckligen i de tre nya EU-
direktiv om offentlig upphandling 
som antogs i februari. På fl era 
sätt framgår det av direktiven att 
konkurrensen om de offentliga 
kontrakten inte ska ske till priset 
av att arbetstagares rättigheter 
urholkas. De framhåller också mer 
än tidigare att det är tillåtet, ibland 
till och med rekommendabelt, att 
ta andra hänsyn vid offentlig upp-
handling än rent ekonomiska. 

Egentligen är det givet att alla 
leverantörer ska följa gällande 
regler – arbetsrättsliga såväl som 
andra. Det är en underförstådd för-
utsättning också för de nuvarande 
direktiven från 2004, så självklar 
att åtminstone majoriteten ansåg 
att den inte ens behövde skrivas in 
där. Mycket av det som står i de nya 
direktiven om arbetsrättsliga regler 
och sociala hänsyn i övrigt är redan 

möjligt att göra. Skillnaden är att 
det nu uttrycks tydligare bl.a. i 
reglerna om uteslutning av leve-
rantörer, onormalt låga anbud och 
kriterier för tilldelning av kontrakt. 

Men de innehåller också en odis-
kutabel nyhet. I alla de nya direkti-
ven fi nns en regel som säger:

”Medlemsstaterna ska vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa 
att ekonomiska aktörer vid fullgö-
rande av offentliga kontrakt iakttar 
tillämpliga miljö-, social- och ar-
betsrättsliga skyldigheter som fast-
ställts i unionsrätten, nationell rätt, 
kollektivavtal eller i internationella 
miljö-, social- och arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga 
X.” Bilaga X hänvisar bl.a. till ILOs 
åtta kärnkonventioner.

Här åläggs medlemsstaterna 
alltså en direkt skyldighet att se till 
att arbetsrättsliga regler respekte-
ras. Hittills har det varit medlems-
staternas ensak. Någon reträtt från 
domarna i målen Laval och Rüffert 
som det möjligen kan låta som, 
innebär det dock inte. Att de be-

E
U-stadgans artikel 27 om 
information och samråd kan 
varken för sig eller i förening 

med direktivet om information och 
samråd (2002/14) åberopas mellan 
enskilda för att åsidosätta nationell 
rätt. Det har nu EU-domstolens 
stora avdelning slagit fast i en dom 
som går emot generaladvokaten. 

Tvisten rörde en förening i 
Marseille som drev olika former av 
social verksamhet med åtta tillsvi-
dareanställda och ett hundratal per-
soner i en särskild anställningsform, 
”avtal under handledning”. Vid 
föreningen bildades en fackklubb, 
men arbetsgivaren meddelade att 
föreningen inte var skyldig att vidta 
några åtgärder för arbetstagar-
representation eftersom den inte 
hade 50 anställda, vilket är tröskeln 
för att arbetsgivaren ska ha en 
sådan skyldighet enligt fransk lag. 
Anställda i den särskilda anställ-

ningsformen räknades nämligen 
inte med. Arbetsgivaren meddelade 
fackklubbens ordförande att denne 
stängts av och gick till domstol för 
att få utnämningen ogiltigförklarad. 
Den gick vidare till EU-domstolen. 

EU-domstolen har redan tidi-
gare slagit fast att fransk lagstift-
ning som undantar vissa grupper 
vid beräkning av trösklar för arbets-
tagarinfl ytande strider mot direkti-
vet (C-385/05, EU & arbetsrätt nr 
1/2007 s. 7). Frågan nu var om arti-
kel 27 i stadgan om grundläggande 
rättigheter, så som den preciserats i 
direktiv 2002/14, har s.k. horison-
tell direkt effekt, dvs. om den kan 
åberopas direkt mellan enskilda.

EU-domstolen konstaterar att 
den franska lagen även i detta fall 
strider mot direktivet. Men direktiv 
saknar enligt fast praxis horisontell 
direkt effekt och det var, enligt den 
hänskjutande domstolen, inte heller 

gränsningar som följer av utstatio-
neringsdirektivet, ”som det tolkas 
av Europeiska unionens domstol”, 
fortfarande gäller understryks 
upprepade gånger i direktivens 
ingresser. 

En annan nyhet som har be-
tydelse för övervakningen av de 
arbetsrättsliga reglerna är att 
myndigheterna vid upphandling av 
byggentreprenader och vissa andra 
tjänster ska kräva att huvudentre-
prenören uppger namn, kontakt-
uppgifter och legala ställföreträdare 
för sina underleverantörer. Om 
myndigheterna vill kan de dess-
utom utvidga uppgiftsskyldigheten 
till att gälla hela kedjan av underle-
verantörer.    Kerstin Ahlberg

Direktiv 2014/23/EU om tilldelning av 
koncessioner
Direktiv 2014/24/EU om offentlig 
upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG
Direktiv 2014/25/EU om upphand-
ling av enheter som är verksamma på 
områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster och om upphävande 
av direktiv 2004/17/EG

möjligt att tolka den franska lagen 
direktivkonformt. 

EU-domstolen slår kategoriskt 
fast att den franska regleringen 
omfattas av stadgans tillämpnings-
område eftersom den genomför 
direktivet. Så som artikel 27 är 
formulerad måste den dock preci-
seras i unionsrätt eller nationell rätt 
för att få full verkan. Den skiljer 
sig därmed från principen om 
förbud mot åldersdiskriminering 
som slås fast i artikel 21.1 i stadgan, 
som i sig räcker för att ge ”en-
skilda en individuell rättighet som 
kan åberopas som sådan”. Av den 
anledningen drog EU-domstolen 
slutsatsen att artikel 27 varken för 
sig eller i förening med direktivet 
om information och samråd kan 
åberopas mellan enskilda. 

EU-stadgan gör skillnad mel-
lan ”principer” och ”rättigheter”. 

Medlemsstaterna måste se till att arbetsrättsliga regler 

följs av leverantörer vid offentlig upphandling

Oklart klargörande från EU-domstolen 

om stadgan om grundläggande rättigheter

forts. på s. 8



PORTO

BETALT

EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska 
handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velf-
erdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns universitet, Lunds universitet , Umeå universitet och Uppsala universitet. Redaktör 

och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86, fax +46 (0)8 612 41 09. I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas 
Bruun, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ruth Nielsen och Birgitta Nyström. 
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige. Press-

läggning: 4 april 2014 Nästa nr kommer: juni 2014. Tryckeri: Printgraf ISSN 1402-3008

Posttidning-B
Juridiska Institutionen, Stockholms universitet
SE-106 91 STOCKHOLM
Sverige

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

NYA MÅL

Rättigheter ska ”respekteras” och 
principer ”iakttas” (artikel 51.1), 
men en pedagogisk oklarhet är 
att stadgan själv inte klargör vad 
som är rättigheter och vad som är 
principer. Generaladvokaten, vars 
förslag inte hörsammades, disku-
terade den skillnaden utförligt och 
kom fram till att artikel 27 innehål-
ler en princip, men att denna ”på 
ett grundläggande och omedelbart 
sätt har preciserats” genom direkti-

Åldersdiskriminering

C-515/13 Ingeniørsføreningen i Dan-
mark mot TEKNIQ 
Hindrar förbudet mot åldersdis-
kriminering i direktiv 2000/78 ett 
rättsläge som innebär att en tjänste-
man som har varit anställd mer än 
12 år har rätt till ett avgångsveder-
lag, men att detta inte ska betalas ut 
om tjänstemannen har möjlighet att 
uppbära folkpension när anställ-
ningen upphör?
C-529/13 Georg Felber mot Bundesminis-
terium für Unterricht, Kunst und Kultur
Är det diskriminering på grund 
av ålder i den mening som avses 
i EU:s stadga om grundläggande 
rättigheter och direktiv 2000/78 
när perioder med studier räknas 
som pensionsgrundande tjänstetid 
bara om de har fullgjorts efter att 
en statstjänsteman fyllt 18 år? Kan 
en tjänsteman hävda att artikel 21 i 
stadgan och artikel 2 i direktivet är 

direkt tillämpliga vid ansökan om 
tillgodoräknande av pensionsgrun-
dande tjänstetid? 
C-530/13 Leopold Schmitzer mot 
Bundesministerin für Inneres 
Frågorna i målet gäller tidigare 
anställda tjänstemäns överfl ytt-
ning från ett äldre lönesystem, där 
tjänstgöring före 18 års ålder inte 
räknades vid uppfl yttning i löne-
klass, till ett nytt, icke diskrimine-
rande lönesystem. 
Skydd för personuppgifter

C-683/13 Pharmacontinente-Saúde 
e Higiene SA, Domingos Sequeira 
de Almeida, Luis Mesquita Soares 
Moutinho, Rui Teixeira Soares de 
Almeida, André de Carvalho e Sousa 
mot Autoridade Para As Condições do 
Trabalho (ACT) 
Omfattas ett arbetstidsregister 
med upplysningar om arbetstidens 
början och slut, uppehåll och raster 
för varje arbetstagare av begreppet 
”personuppgifter” i direktivet om 
skydd för personuppgifter (95/46)? 
Får en medlemsstat, som inte har 

Oklart klargörande från EU-domstolen...
vet, och följaktligen kunde åbero-
pas mellan enskilda. 

EU-domstolens domskäl rör inte 
uttryckligen skillnaden mellan rät-
tigheter och principer. Domstolen 
tog således inte chansen att klar-
göra vad i stadgan som är principer 
och vad som är rättigheter, även om 
det framstår som om den räknar 
artikel 27 till principerna. 

I Sverige har direktivregler om 
information och samråd återkom-
mande genomförts inom ramen för 

gällande lagstiftning utan att denna 
har ändrats. Även den kan således 
komma att omfattas av EU-stad-
gans tillämpningsområde.

Som jag ser det rör tvisten 
snarare föreningsrätt än informa-
tion och samråd. Därför hade det 
varit intressant om även artikel 12 
om mötes- och föreningsfrihet i 
stadgan hade beaktats. 

Erik Sjödin

Doktorand vid Uppsala universitet

C-176/12 Association de médiation 
sociale mot Union locale des syndicats 
CGT mfl, dom den 15 januari 2014

föreskrivit lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att 
skydda personuppgifter enligt 
direktivets artikel 17.1 straffa en 
arbetsgivare som inrättar ett system 
som innebär att arbetsmiljömyn-
digheterna inte har automatisk 
tillgång till dessa uppgifter? Är 
det proportionerligt att kräva att 
uppgifterna ska vara omedelbart 
tillgängliga för alla parter som har 
en koppling till arbetet?
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