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EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av 
Nordiska Ministerrådet

• Sveriges regering framhärdar s. 2

• Fler arbetsklausuler i Danmark s. 3

• Skydd för uthyrda urholkas s. 5

• Nytt förslag om 1-kronasbolag s. 6

S
kyddar Europakonventionen 
för mänskliga rättigheter 
fackets möjligheter att vidta 

sympatiåtgärder i arbetsmarknads-
konfl ikter? Vilket utrymme har sta-
terna att inskränka möjligheten att 
vidta sådana åtgärder? Dessa frågor 
har för första gången prövats av 
Europadomstolen i domen R.M.T. 
v the United Kingdom. 

Målet hade sin upprinnelse i 
att en arbetsgivare hade överfört 
delar av sin verksamhet till ett an-
nat bolag, och personalen där fi ck 
en ny arbetsgivare. Denne ville 
omförhandla anställningsvillkoren 
och bl.a. kraftigt sänka lönerna. 
De organiserade arbetstagarna 
genomförde ett par kortare strejker, 
men deras fackförening tvingades 
konstatera att detta inte var någon 
effektiv påtryckning eftersom den 
hade så få medlemmar hos arbets-
givaren att ta ut i strejk. Facket ville 
därför utsträcka konfl ikten till att 
också gälla medlemmar som fortfa-
rande var anställda hos den tidigare 
arbetsgivaren. Men det brittiska 
förbudet mot sympatiåtgärder låg i 
vägen för att utöka konfl ikten. 

Facket drev frågan om sympa-
tiåtgärder till Europadomstolen 
som hade att pröva förbudsregeln 
mot skyddet för föreningsrätten i 
Europakonventionens artikel 11. 
Den innebär att var och en har 
rätt ”att bilda och ansluta sig till 
fackföreningar för att skydda sina 
intressen”, men också att denna rätt 
får bli föremål för inskränkningar 
”som i ett demokratiskt samhälle är 
nödvändiga” med hänsyn till bl.a. 
skydd för andra personers fri- och 
rättigheter. 

Domstolen gör en extensiv 
tolkning av artikel 11; den skriver 
att ordalydelsen ger intryck av 
att sympatiåtgärder inte omfat-
tas av regeln. Men, fortsätter den, 
konventionen ska tolkas i ljuset 
av kringliggande internationell 
rätt, och det kan inte bli tal om 
att tolka skyddet för föreningsrät-
ten i Europakonventionen på ett 
mycket snävare sätt än vad som 
gäller enligt annan internationell 
rätt. Därmed fortsätter domstolen 
på den väg den slog in på i domen 
Demir & Baykara v. Turkey (se EU 
& arbetsrätt nr 4/2008 s. 1). Kon-
ventionen ska alltså tolkas i ljuset 
av kringliggande internationell rätt; 
framförallt ILO-konventionen nr 
87 om föreningsrätten och artikel 
6 i Europeiska sociala stadgan. Det 
innebär att domstolen använder 
regler som inte binder alla stater 
som är bundna av Europakon-
ventionen, för att expandera dess 
räckvidd.

Artikel 11 är i och med domen 
tillämplig på sympatiåtgärder, men 

eftersom föreningsrätten inte är 
absolut, måste domstolen fortsätta 
och pröva om det engelska för-
budet utgör ett tillåtet ingrepp i 
föreningsrätten. Enligt domstolen 
kan inskränkningar i rätten att vidta 
sympatiåtgärder vara ett legitimt 
led i att skydda andra personers 
fri- och rättigheter. Det beror på 
att en sympatiåtgärd, på ett annat 
sätt än den primära konfl ikten, kan 
inkräkta på rättigheter för personer 
som inte är parter i denna, orsaka 
allvarliga störningar i samhällseko-
nomin och påverka tillhandahållan-
det av tjänster till allmänheten. 

Men inskränkningen måste 
också vara nödvändig i ett demo-
kratiskt samhälle. Det betyder att 

A
rbetstagare i Norge behö-
ver inte längre anmäla sig 
som arbetssökande inom 14 

dagar för att få ersättning från lö-
negarantin när arbetsgivaren är in-
solvent. Sedan den 1 juli ska också 
den som blir sjuk under semestern 
få lika många dagars ersättnings-
semester, och dessutom kunna 
överföra semester till följande år. 

Ändringarna är en följd av att Eftas 
övervakningsmyndighet ESA kriti-
serat de tidigare norska reglerna (se 
EU & arbetsrätt nr 1/2014 s. 3).

Nya norska regler om semester och 

lönegaranti efter ESA:s påtryckning

Forts. på s. 2

Europakonventionen är tillämplig
men brittiskt förbud godtogs 

EUROPADOMSTOLENS FÖRSTA MÅL OM SYMPATIÅTGÄRDER:
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de skäl som myndigheterna anger 
för att rättfärdiga inskränkningen 
måste vara relevanta och tillräckliga 
och att den måste vara proportio-
nerlig i förhållande till detta legi-
tima allmänintresse. Här framhåller 
domstolen särskilt att de enskilda 
staterna måste ha ett stort utrymme 
att välja väg ifråga om ekonomisk 
politik och arbetsmarknads- och 
socialpolitik. De demokratiskt valda 
politikerna är bättre lämpade för 
att reglera detta än internationella 
domstolar, skriver Europadomsto-
len. Mot denna bakgrund drar 
domstolen slutsatsen att den engel-
ska regeln är tillåten. Den påpekar 
dock att staternas handlingsut-
rymme minskar och proportiona-
litetsprövningen blir strängare, ju 
närmare kärnan i facklig verksam-
het staterna vill reglera. 

Domstolen visar i sin diskussion 
om stridsåtgärder att den är kun-
nig i frågor om arbetsmarknadens 
funktionssätt. Man kunde möjligen 
önska att den lät dessa insikter 
få tydligare genomslag och fäste 
en större vikt vid rätten att vidta 
sympatiåtgärder, så att proportio-
nalitetsbedömningen ledde till att 
förbudet inte var tillåtet. Det ligger 

ju i sympatiåtgärdernas natur att de 
är ett indirekt påtryckningsmedel 
på motparten. Det arbetsrättsliga 
perspektivet innebär en helhetssyn 
på arbetsmarknaden, med mindre 
utrymme för att uppfatta någon 
part som utomstående i relation 
till konfl ikter och stridsåtgärder. 
Målet illustrerar att möjligheten 
att vidta sympatiåtgärder är central 
för att upprätthålla sammanhållna 
och likartade anställningsvillkor i 
verksamheter som delas upp i fl era 
arbetsgivare/bolag. Tendensen till 
fragmentering på arbetsmarknaden 
– dvs. att arbetstagarna har olika 
arbetsgivare, men ändå arbetar sida 
vid sida inom ramen för samman-
hållna arbetsorganisationer – förut-
sätter att arbetstagarna gemensamt 
kan värna anställningsvillkoren ge-
nom sympatiåtgärder. Utan denna 
möjlighet kan arbetsgivarna, genom 
att välja en viss organisationsform, 
urholka arbetstagarsidans möjlighe-
ter att agera som ett kollektiv.

Niklas Selberg

Doktorand vid Lunds universitet

Case of the National Union of Rail, 
Maritime and Transport Workers v. 
the United Kingdom (Application no. 
31045/10), dom den 8 april 2014

Forts. från s. 1

Europakonventionen är tillämplig...

D
e svenska reglerna om 
tidsbegränsad anställning 
skyddar inte arbetstagarna 

tillräckligt mot missbruk. Det 
vidhåller Europeiska kommissionen 
i ett s.k. kompletterande motiverat 
yttrande. Men Sveriges reger-
ing står fast vid att lagstiftningen 
uppfyller kraven i visstidsdirektivet 
(99/70).

Turerna runt de svenska visstids-
reglerna har pågått sedan 2007, då 
Tjänstemännens Centralorganisa-
tion, TCO, klagade till kommis-
sionen på att direktivets krav på 
effektiva åtgärder mot missbruk 
inte var uppfyllt (se EU & arbetsrätt 
nr 1/2009 s. 4). Förra året krävde 
kommissionen att regeringen skulle 
sätta stopp för arbetsgivares möj-

ligheter att kombinera olika slags 
tidsbegränsade anställningar för att 
slippa tillsvidareanställa. Annars 
riskerade Sverige att ställas inför 
EU-domstolen (se EU & arbetsrätt 
nr 1/2013 s. 5 och 2/2013 s. 4).

I ett nytt motiverat yttrande 
(april 2014) snävar kommissionen 
in kritiken. Den godtar nu att 
svensk lagstiftning om säsongsarbe-
te och anställning av personer som 
har fyllt 67 år uppfyller direktivets 
krav på ”objektiva grunder”. Det 
samma kan gälla för provanställ-
ning. Även i fråga om vikariat kan 
kommissionen acceptera att det 
fi nns objektiva grunder. Detta 
sedan EU-domstolen slagit fast att 
enbart det faktum att en arbetsgi-
vare har ett permanent behov av 

vikarier, som skulle kunna tillgo-
doses genom tillsvidareanställning, 
inte innebär att det saknas objektiva 
grunder för varje vikariat och att 
visstidsanställningar missbrukas (C-
586/10 Kücük). 

Det problem som kvarstår gäller, 
enligt kommissionen, anställnings-
formen allmän visstidsanställning, 
där det inte krävs några skäl för 
tidsbegränsning. I kombination 
med vikariat eller säsongsanställ-
ning kan den användas så att 
arbetstagaren i praktiken aldrig 
blir tillsvidareanställd. Sverige har 
inte infört någon av de åtgärder 
som räknas upp i direktivet för att 
skydda mot missbruk av allmän 
visstidsanställning. Det fi nns inte 
heller några andra bestämmelser 
som ger samma skydd.

Den svenska regeringen hål-
ler fortfarande inte med. Sverige 
lever upp till direktivet eftersom 
det vid varje anställning fi nns krav 
på antingen en objektiv grund eller 
en tidsgräns för när anställningen 
övergår i tillsvidareanställning, eller 
bägge delarna. Företrädesrätten till 
återanställning är en annan viktig 
del i skyddet, skriver den i sitt svar.

Regeringen ifrågasätter även 
kommissionens problembild och 
ger Statistiska Centralbyrån, SCB, 
i uppdrag att undersöka om det är 
vanligt att tidsbegränsade anställ-
ningar staplas på varandra en längre 
tid. Statistiken ska vara klar mot 
slutet av året.

Margareta Edling, frilansjournalist

Sveriges regering fick nytt motiverat yttrande

men ger sig inte om tidsbegränsade anställningar
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N
u ska det bli vanligare med 
klausuler om kollektivav-
talsenliga löner och andra 

anställningsvillkor vid offentlig 
upphandling i Danmark. Sedan den 
1 juli gäller ett nytt cirkulär om hur 
ILOs konvention nr 94 om arbets-
klausuler i offentliga kontrakt ska 
tillämpas.

Enligt det tidigare cirkuläret var 
enbart centrala statliga myndig-
heter skyldiga att föra in arbets-
klausuler i kontrakten med sina 

leverantörer, och det gällde enbart 
vid upphandlingar över vissa trös-
kelvärden. Tröskelvärdena har nu 
avskaffats, och i fortsättningen ska 
såväl alla statliga myndigheter som 
statliga bolag som inte konkurrerar 
på marknaden göra det.

Kontraktet ska också innehålla 
krav på den dokumentation om 
anställningsvillkoren som leve-
rantören ska tillhandahålla, och 
att leverantören och eventuella 
underleverantörer informerar sina 

T
illåter direktivet om verksam-
hetsöverlåtelse (2001/23) att 
man tillämpar förvärvarens 

kollektivavtal på de arbetstagare 
som tas över även om det leder till 
en lönesänkning? Det är frågan i ett 
mål som Eidsivating lagmannsrett 
har hänskjutit till Efta-domstolen.

Terminaldrift och frakthante-
ring för SAS har drivits av en egen 
underkoncern i SAS-systemet, 
Spirit. Den 1 mars 2012 överfördes 
verksamheten i det norska Spirit-
bolaget till konsortiet Scandinavian 
Airlines System Denmark-Norway-
Sweden, som blev arbetstagarnas 
nya arbetsgivare. I en månad 
betalade konsortiet lön enligt de 
kollektivavtal som gällde i Spirit, 
sedan löpte dessa ut. Den 30 mars 
fi ck den övertagna personalen veta 
att ett annat kollektivavtal skulle 
börja gälla från 1 april. Följden blev 
lönesänkningar på allt ifrån 3 till 
11,5 procent. 129 av arbetstagarna 
väckte talan och hänvisade till 
domen i målet Scattolon (C-198/10). 
Där skrev EU-domstolen bl.a. att 
direktivet visserligen ger förvärva-
ren en viss frihet att organisera de 
övertagna arbetstagarnas löneinte-
gration, men att tillvägagångssättet 
trots allt måste vara förenligt med 
direktivets målsättning, som är att 
förhindra att arbetstagarna hamnar 
i en mindre fördelaktig situation 
enbart på grund av övergången.

Frågan är principiellt intressant. 
Utgångspunkten i direktivet och 

den norska arbeidsmiljøloven är att 
arbetstagarna har rätt att behålla de 
villkor som följer av kollektivavtalet 
hos den tidigare arbetsgivaren till 
dess att det löper ut. Frågan är om 
förvärvaren därefter kan tillämpa 
ett annat kollektivavtal med följd 
att deras arbets- och anställnings-
villkor försämras. Frågan utma-
nar en speciell norsk förståelse 
av direktivets artikel 3.3 om att 
förvärvaren ska upprätthålla de 
villkor som gällde enligt överlåta-
rens kollektivavtal ”till dess att…
ett nytt kollektivavtal har börjat 
gälla”. I arbeidsmiljølovens 16 kap 
2.2 § heter det i stället ”inntil …det 
inngås ny tariffavtale som er bindende 
for den nye arbeidsgiver og de over-
førte arbeidstakere”. Förarbetena 
förutsätter att de rättigheter som 
följer av den tidigare arbetsgivarens 
kollektivavtal kan ersättas enbart 
genom att den nya arbetsgivaren 
eller dennes organisation ingår ett 
avtal med arbetstagarnas organisa-
tion om att den nya arbetsgivarens 
kollektivavtal ska gälla för dem.

I det aktuella målet var de över-
förda arbetstagarna medlemmar 
av de organisationer som förvärva-
ren hade kollektivavtal med. Det 
ingicks inget nytt eller särskilt avtal 
mellan SAS-konsortiet och dessa. 
Enligt vanliga kollektivavtalsrätts-
liga regler skulle det inte heller ha 
varit nödvändigt. Begränsningar 
kan tänkas följa av regler i kollek-
tivavtal. Men det är något annat än 

lagstiftarens förutsättning att det 
ska skrivas ett särskilt avtal med 
förvärvaren. Detta har varken stöd 
i direktivets bestämmelser eller i 
praxis från EU-domstolen. 

Stein Evju

Mål E-10/14 Enes Deveci and Others v 
Scandinavian Airlines System Den-
mark-Norway-Sweden

anställda om vilka villkor de har 
rätt till. Dessutom ska det inne-
hålla effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner. Cirkuläret 
ålägger också den upphandlande 
enheten att följa upp att leveran-
törer och underleverantörer följer 
arbetsklausulen.

Kommuner och regioner är inte 
tvungna att använda arbetsklausu-
ler, men de uppmanas att göra det, 
särskilt i bygg- och anläggnings-
kontrakt.      Kerstin Ahlberg

Cirkulære om arbejdsklausuler i offent-
lige kontrakter
Vejledning til cirkulære om arbejdsklau-
suler i offentlige kontrakter

I
nnan Europaparlamentet avslu-
tade sin verksamhet före valet i 
maj 2014 antog det två kritiska 

resolutioner om den s.k. trojkans 
(Europeiska centralbanken, kom-
missionen och Internationella valu-
tafonden) agerande under krisen.

Den ena resolutionen gäller 
särskilt ekonomiska och sociala 
aspekter på trojkans åtgärder. Par-
lamentet är kritiskt till de sociala 
konsekvenserna av trojkans politik 
och till dess fatala felbedömningar 
av effekterna: ökad fattigdom och 
social utslagning, ökade löneskill-
nader och bristande jämställdhet 
som en konsekvens av drastiska 
nedskärningar i offentlig sektor. 
Parlamentet beklagar också att troj-
kan struntat i alla former av dialog 
med arbetsmarknadens parter och 
kräver respekt för kollektivavtal och 
fastslagna minimilöner. Slutligen 
kräver det att EU inför åtgärdspro-
gram som kan rätta till de sociala 
obalanser som uppstått under kri-
sen.            Niklas Bruun

Arbetsklausuler ska användas oftare 

i danska offentliga kontrakt

Lönesänkning efter verksamhetsövergång 

fråga för Efta-domstolen

Parlamentet  

kritiserar 

”trojkans” politik
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NYA MÅL

V
ärdstatens möjligheter 
att kontrollera att utländ-
ska företag uppfyller sina 

skyldigheter enligt utstatione-
ringsdirektivet (96/71) blir inte så 
begränsade som man befarat, och 
reglerna om solidariskt ansvar ger 
medlemsstaterna större handlings-
frihet än i Europeiska kommissio-
nens ursprungliga förslag (se EU 
& arbetsrätt nr 1/2012 s. 6 och nr 
3/2012 s. 3). Det blev resultatet av 
förhandlingarna om de två mest 
kontroversiella punkterna i direk-
tivet om tillämpning av utstatione-
ringsdirektivet, som antogs den 15 
maj.
Det nya direktivet anger hur ut-
stationeringsdirektivet från 1996 
ska tillämpas. Trots att syftet är 
att stärka arbetstagares position 
är direktivet antaget med stöd av 
artiklarna om etableringsfriheten 
och fri rörlighet av tjänster i EUF-
fördraget. Det innebär att värnan-
det av den fria rörligheten är ett 
lika viktigt mål i direktivet. 
För att minska risken för att ut-
stationeringsreglerna missbrukas 
måste värdstaten, enligt tillämp-
ningsdirektivet, kontrollera om en 
utstationering faktiskt föreligger. 
Det ska göras genom en helhetsbe-
dömning av alla faktiska omstän-
digheter. Artikel 4 ger exempel på 
omständigheter som talar för att 
ett företag väsentligen bedriver 
verksamhet i en viss medlemsstat 
och att de arbetstagare som följer 
med företaget från den staten 
vanligtvis arbetar där. Om det inte 
är en utstationering är inte direk-
tivet tillämpligt. Det är inte givet 
att det i sådana fall blir värdstatens 
arbetsrätt som gäller, det avgörs av 
reglerna i EU:s lagvalsförordning 
(593/2008, Rom I). I tillämpnings-
direktivets ingress uppmanas med-
lemsstaterna därför att se till att de 
har bestämmelser som ger tillräck-
ligt skydd åt arbetstagare som inte 
är faktiskt utstationerade. 
Enligt direktivet ska medlemssta-
terna utse en eller fl er myndigheter 
som ska vara ansvariga för ett admi-
nistrativt samarbete över gränserna. 

De ska svara på begäran om infor-
mation från myndigheter i andra 
medlemsstater och genomföra 
kontroller och inspektioner. Varje 
medlemsstat måste försäkra sig om 
att den har all relevant information 
om tjänsteleverantörer etablerade 
inom dess territorium för att kunna 
besvara sådana frågor.
Av kommissionens ursprungliga 
förslag kunde man få intrycket att 
det var den stat där företaget är eta-
blerat som skulle ha huvudansvaret 
för kontrollen av utstationerade 
arbetstagares villkor. I det antagna 
direktivet har detta ändrats. Det 
är värdstaten som ska övervaka att 
de arbets- och anställningsvillkor 
som ska tillämpas enligt artikel 3 i 
utstationeringsdirektivet efterlevs. 
Därtill har etableringsstaten en 
kontinuerlig skyldighet att övervaka 
de utstationerade arbetstagarnas 
arbetssituation. Sammanfattnings-
vis är tanken att etableringsstaten 
och värdstaten ska samarbeta nära, 
men att den senare är ansvarig för 
den faktiska kontrollen där utstatio-
neringen sker.
De kontrollåtgärder som medlems-
staterna har använt har prövats av 
EU-domstolen i en rad fall. I kom-
missionens ursprungliga förslag 
fanns en lista med åtgärder som 
medlemsstaterna skulle få  vidta. 
Listan var till stor del inspirerad 
av EU-domstolens praxis, men 
innebar en ytterligare begränsning 
eftersom det enligt förslaget endast 
var dessa – och inga andra – som  
skulle vara tillåtna. EU-domstolen 
däremot tar endast ställning till 
förutsättningarna i det aktuella 
fallet, vilket innebär att det mycket 
väl kan fi nnas fl er åtgärder som är 
proportionerliga, men som inte 
prövats. Detta blev därför ett av de 
mest omstridda inslagen i kommis-
sionens förslag, och i det antagna 
direktivet är åtgärderna på listan 
enbart exempel. Medlemsstaterna 
får vidta andra kontrollåtgärder, 
men endast om de är nödvändiga 
och proportionella. Kommissionen 
ska hålla sträng uppsikt över detta.
Av intresse för de nordiska länderna 

är att kontrollen kan utföras av 
arbetsmarknadens parter så länge 
”en lämplig skyddsnivå garanteras”. 
Värdstaten kan också kräva att det 
utstationerande företaget utser en 
företrädare genom vilken parterna 
kan försöka få tjänsteleverantören 
att inleda kollektiva förhandlingar. 
Personen måste inte vara på plats 
under utstationeringen men ska på 
skälig och motiverad begäran stå 
till förfogande. 
Ett annat mycket omstritt förslag 

från kommissionen var att det 
skulle bli obligatoriskt att införa 
ett solidariskt ansvar för underen-
treprenörers förpliktelser i bygg-
branschen. Ansvaret skulle dock 
vara begränsat till en entreprenörs 
direkta underentreprenörer, och en 
entreprenör som vidtagit rimliga 
kontrollåtgärder skulle gå fri från 
ansvar. Bestämmelsen i det antagna 
direktivet kan beskrivas som både 
striktare och mjukare. Medlemssta-
terna ska, i princip, införa solida-
riskt ansvar, men har stort utrymme 
att själva bestämma hur det ska 
utformas. Norge kan t.ex. behålla 
sitt strikta ansvar som gäller hela 
entreprenadkedjan. Å andra sidan 
är det också möjligt att helt avstå 
från regler om solidariskt ansvar 
och istället införa andra effektiva 
och proportionella sanktioner mot 
huvudentreprenören.

Caroline Johansson

Doktorand vid Uppsala universitet

Direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 
2014 om tillämpning av direktiv 96/71/
EG om utstationering av arbetstagare 

Utstationering

C-586/13 Martin Meat Kft. mot 
Géza Simonfay och Ulrich Salburg
En ungersk domstol frågar om den 
tjänst som tvisten rör innebär ”att 
ställa arbetskraft till förfogande” 
som begreppet defi nierades i målet 
Vicoplus. Är det tillåtet att begränsa 
möjligheten att ställa arbetskraft till 
förfogande genom utstationering 
även efter att tidigare övergångsbe-
stämmelser upphört att gälla?

Tillämpningsdirektivet: Kontroller vid utstationering 

måste vara motiverade och proportionella
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U
ndantagen från likabehand-
lingsprincipen i direktivet 
om bemanningsarbete 

(2008/104) används i vissa länder i 
en omfattning som gör att skyddet 
för uthyrda arbetstagare egentligen 
inte förbättras. Å andra sidan har 
den översyn av begränsningar och 
förbud mot uthyrning av arbetsta-
gare som direktivet också föreskri-
ver bara tjänat till att legitimera 
status quo i de fl esta länder, i stället 
för att stimulera till ett nytt sätt att 
se på bemanningsföretagens roll. 
Det är Europeiska kommissionens 
slutsats efter att ha granskat hur 
medlemsstaterna har genomfört 
direktivet. 

Den centrala regeln i direkti-
vet slår fast att arbetstagarna från 
första dagen som de hyrs ut ska ha 
samma grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor som de skulle 
ha fått om de hade anställts direkt 
av användarföretaget. När med-
lemsstaterna har införlivat denna 
likabehandlingsprincip i nationell 
rätt har de fl esta formulerat den 
annorlunda än i direktivet, särskilt 
när det gäller vad som ingår i be-
greppet grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor. Kommissionen 
understryker att dessa villkor räk-
nas upp i direktivet och att likabe-
handlingsprincipen måste tillämpas 
på dem alla. Den kommer därför 
att kontrollera att reglerna leder till 
en korrekt tillämpning av direktivet 
och ”anta lämpliga åtgärder”.

Däremot fi nns det andra möj-
ligheter att göra undantag. Likabe-
handlingsprincipen behöver t.ex. 
inte tillämpas när det gäller lönen, 
om arbetstagaren har en tillsvidare-
anställning hos bemanningsföreta-
get och fortsätter att få lön mellan 
uppdragen hos kundföretagen. 
Direktivet säger inget om hur hög 
denna lön ska vara, men kommis-
sionen frågar sig om den får vara 
hur låg som helst och menar att 
man behöver överväga åtgärder för 
att hindra att undantaget missbru-
kas. 

Tio medlemsstater – bland 
dem Danmark, Finland och 
Sverige – utnyttjar möjligheten 

att låta arbetsmarknadens parter 
sluta kollektivavtal om arbets- och 
anställningsvillkor som avviker från 
likabehandlingsprincipen. Några 
särskilda problem med den bestäm-
melsen har kommissionen inte fått 
kännedom om hittills, men den 
kommer att övervaka att alla dessa 
avtal respekterar det övergripande 
skyddet för arbetstagarna som 
direktivet kräver. Det gäller särskilt 
om de nationella reglerna inte 
säger något om detta, vilket är fallet 
i Danmark och Finland.

En annan viktig regel i direktivet 
är den som säger att begränsningar 
och förbud mot att anlita arbets-
tagare från bemanningsföretag är 
tillåtna bara om de är motiverade 

E
tt bolag med en enda ägare 
och ett aktiekapital på 1 euro 
är Europeiska kommissio-

nens nya förslag efter att den tving-
ats dra tillbaka förslaget till förord-
ning om privata europeiska bolag, 
SPE-bolag (se EU & arbetsrätt nr 
4/2008 s. 6). Det stupade framför 
allt på att det inte innehöll några 
regler om arbetstagarinfl ytande, 
som ett antal medlemsstater krävde. 
Eftersom det behövdes ett enhälligt 
beslut för att det skulle bli antaget 
gav kommissionen upp.

Det nya förslaget läggs fram med 
stöd av en annan rättslig grund, 
artikel 50 i EUF-fördraget, vilket 
innebär att det räcker med kvalifi -
cerad majoritet och att det blir ett 
direktiv i stället för en förordning 
som hade blivit direkt bindande 
i alla medlemsstater. Reglerna i 
förslaget är dock så strikta att med-
lemsstaterna egentligen inte skulle 
få någon handlingsfrihet. 

Syftet är inte att skapa en ny 
övernationell bolagsform, utan att 
göra villkoren och proceduren för 
att starta dotterbolag i andra länder 
enhetliga. För det ändamålet har 
kommissionen tänkt ut en bolags-
form, Societas Unius Personae (SUP), 
som inte får ha mer än en ägare och 

en aktie. Aktiekapitalet kan vara så 
lågt som 1 euro (eller en krona). 
Även existerande bolag ska kunna 
ombildas till ett SUP och detta ska 
kunna bli ensam ägare till andra en-
mansbolag. Ägaren ska inte behöva 
infi nna sig på medlemsstatens terri-
torium för att få bolaget registrerat. 
I stället ska ansökan göras on-line 
på ett formulär som utformas av 
kommissionen. Medlemsstatens 
myndigheter är sedan skyldiga att 
registrera bolaget inom tre dagar 
från ansökan.

Trots att förslaget, enligt kom-
missionen, läggs fram för att under-
lätta för små och medelstora före-
tag så fi nns det inte någon gräns för 
hur stort ett SUP kan vara. Även 
om det bara har en ägare så kan 
det alltså ha många anställda. Men 
liksom förslaget om SPE-bolag 
innehåller inte heller detta några 
regler om arbetstagarinfl ytande. 
Europafacket har följaktligen redan 
dömt ut det som en stadga för att 
slippa skatt och arbetsrättsliga 
regler. Även det låga aktiekapitalet 
lär bli omstritt.

Kerstin Ahlberg

KOM(2014) 212, den 9 april 2014 
Förslag till direktiv om privata enmans-
bolag med begränsat ansvar

av allmänintresset. Därför har med-
lemsstaterna varit skyldiga att se 
över eventuella begränsningar och 
förbud i nationell rätt och infor-
mera kommissionen om resultatet. 
Rapporten visar att en överväldi-
gande majoritet av länderna hade 
begränsningar av olika slag och att 
de fl esta av dem fi nns kvar även 
efter översynen. Medlemsstaterna 
anser att de är motiverade av all-
mänintresset, och kommissionens 
primära bedömning är att detta 
stämmer. Den reserverar sig dock 
för att den kan komma till ett annat 
resultat från fall till fall vid en mer 
ingående granskning.

Kerstin Ahlberg

KOM(2014) 176 den 21 mars 2014

Nytt försök med  1-kronasbolag 

utan arbetstagarinflytande

Undantag från likabehandlingsprincipen urholkar 

skyddet för uthyrda arbetstagare



6

EU & arbetsrätt Nr 2 • 2014

NYA MÅL

E
fter ett vakuum på ett par år 
då EU inte har haft någon 
arbetsmiljöstrategi, har 

Europeiska kommissionen kommit 
med ett meddelande om en sådan 
strategi för 2014 – 2020. Strategin 
är starkt inriktad på att lagstiftning-
en ska förenklas och anpassas till 
de små och medelstora företagens 
möjligheter. 

Kommissionen konstaterar att 
”mindre inrättningar” ofta är sämre 
på att följa arbetsmiljöregler och att 
de också gör mindre för att förbätt-
ra arbetsmiljön än större arbetsgi-
vare. En av de utmaningar som EU 
och medlemsstaterna har framför 
sig är därför att ”stärka mikrofö-
retagens och de små företagens 
möjligheter” att vidta riskförebyg-
gande åtgärder. 

Men det är inte med piskor som 
de små och medstora företagen ska 
fås att uppfylla kraven i arbetsmil-
jölagstiftningen. Kommissionen 
menar att det helt enkelt är svå-
rare för dem, och därför ska man 
utveckla särskilda praktiska hjälp-
medel, vägledningar och upplys-
ningskampanjer, och främja utbyte 
av goda metoder. 

En kartläggning av arbetsmil-
jöinspektionernas resurser ska visa 
om de har vad som krävs för att se 
till att lagstiftningen efterlevs, men 
man ska också utvärdera effektivi-
teten hos sanktioner och adminis-
trativa påföljder och andra metoder 
för ”mjuk verkställighet” och 
otraditionella sätt att övervaka ef-
terlevnaden. Det ska uppfattas som 
att inspektörerna gör det lättare att 
följa lagen, inte som att de hindrar 
företagets verksamhet.

Kommissionen återkommer 
också till det så kallade Refi t-
programmet (se EU & arbetsrätt nr 
4/2003 s. 6) och påminner om att 
den håller på att göra en heltäck-
ande utvärdering av EU:s arbets-
miljöregler för att se om det går 
att förenkla dem och undanröja 
administrativa bördor. Likadant 
bör medlemsstaterna göra med sin 
inhemska arbetsmiljölagstiftning, 
menar kommissionen. 

Refi t-programmet har fått stark 

kritik från de fackliga organisa-
tionerna för att ensidigt ta hänsyn 
till företagens intressen utan att 
redovisa vilka kort- och långsiktiga 
effekter avregleringen kan få för 

A
rbetstagare som är anställda 
i företag utanför EU och 
som förfl yttas till någon 

av företagets enheter i ett av EU:s 
medlemsländer ska ha rätt till 
samma lön under tiden där som 
andra arbetstagare i landet. När det 
gäller andra anställningsvillkor ska 
de minst ha de förmåner som anges 
i utstationeringsdirektivet. Det blev 
kompromissen i direktivet om före-
tagsintern förfl yttning av personal 
som antogs den 15 maj.

Direktivet tar sikte på förfl ytt-
ning av personal inom transna-
tionella företag och koncerner. 
Personen i fråga ska vara en chef, 
specialist eller praktikant som är 
anställd i ett företag som är etable-
rat utanför EU och som förfl yttas 
till en del av företaget eller koncer-
nen i en EU-medlemsstat. Förfl ytt-
ningen ska vara i minst tre månader 
och högst tre år för specialister 
och chefer och upp till ett år för 
praktikanter. 

Direktivet innehåller villkor 
för inresa, ett gemensamt tillstånd 
för vistelse och arbete och krav på 
beslut om ansökningar inom 90 
dagar. Det slår också fast en rad 
rättigheter för arbetstagaren under 
vistelsen i EU-medlemsstaten. I 
huvudsak utgår dessa rättigheter 
från likabehandlingsprincipen.

En av stötestenarna under 
förhandlingarna har dock varit 
om denna grupp ska likställas med 
utstationerad arbetskraft eller 
med andra arbetskraftsmigranter. 
Framförallt Europaparlamentets 
sysselsättningsutskott har ver-
kat för att de ska behandlas som 
arbetskraftsmigranter. Frågan har 
betydelse för vad som ska ligga till 
grund för deras arbetsvillkor under 
vistelsen i EU. Resultatet blev till 

slut en kompromiss. När det gäller 
alla arbetsvillkor förutom lön ska 
dessa personer åtminstone behand-
las på samma sätt som arbetstagare  
som utstationeras till den medlems-
stat där arbetet utförs (artikel 18.1). 
Det är således den hårda kärnan i 
utstationeringsdirektivet (96/71) 
som utgör miniminormen. En 
central skillnad är dock att lönen 
inte får vara sämre än den som 
betalas till arbetstagare som har en 
jämförbar befattning i enlighet med 
lagar, kollektivavtal eller praxis i 
den medlemsstat där värdföretaget 
är etablerat(artikel 5.4b). 

En viktig komponent i direktivet 
är också att företaget eller koncer-
nen enligt vissa förutsättningar kan 
fl ytta runt arbetstagaren till sina 
enheter i olika EU-medlemsstater 
och att han eller hon då kan ta 
med sig sin familj på mer gynn-
samma villkor än vad som framgår 
av familjeåterföreningsdirektivet 
(2003/86). 

Danmark, Storbritannien och 
Irland står utanför detta direktiv.

Petra Herzfeld Olsson

Direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 
2014 om villkor för inresa och vis-
telse för tredjelandsmedborgare inom 
ramen för företagsintern förflyttning  av 
personal.

arbetstagarna. Även arbetsmil-
jöstrategin är därför en besvikelse, 
skriver de svenska LO, TCO och 
Saco i ett gemensamt uttalande.

Kerstin Ahlberg

KOM(2014) 332 den 6 juni 2014, 
Meddelande om EU:s strategiska ram 
för arbetsmiljö 2014 – 2020 

Likabehandling/diskriminering

C-665/13 Sindicato Nacional dos Pro-
fi ssionais de Seguros e Afi ns mot Via 
Directa — Companhia de Seguros SA
Är det diskriminering när staten 
ensidigt beslutar att vissa lönetill-
lägg tills vidare inte får betalas ut, 
när det enbart gäller arbetstagarna 
inom den offentliga sektorn?

Tyngdpunkt på  regelförenkling och

praktiskt stöd i EU:s arbetsmiljöstrategi

Likabehandling när det gäller lön 

vid företagsintern omflyttning
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V
i måste omedelbart hitta 
pragmatiska lösningar på 
konfl ikten mellan EU-rätten 

och den europeiska sociala stadgan, 
skriver  Europarådets generalse-
kreterare Thorbjørn Jagland i en 
rapport om tillståndet för demokra-
tin, de mänskliga rättigheterna och 
rättssäkerheten i Europa. 

Utmaningarna mot dessa värden 
för närvarande beskrivs  som  de 
största sedan kalla krigets slut. 
Rapporten syftar till att vägleda 
medlemsstaterna och Europarådets 
institutioner i hur de kan främja 
ökad efterlevnad av Europakon-
ventionen om mänskliga rättig-
heter och andra av Europarådets 
kärnkonventioner för att motverka 

D
et direktiv som ska under-
lätta för arbetstagare att till-
varata sina intressen när de 

använder sin fria rörlighet antogs 
den 16 april. Genom förbättrad 
tillgång till information, tillgång 
till domstol och stärkt adminis-
trativt stöd ska tillämpning och 
efterlevnad av de rättigheter som 
arbetstagare har enligt artikel 45 i 
EUF-fördraget och förordningen 
om arbetskraftens fria rörlighet 
(492/2011) bli mer enhetlig. 

Medlemsstaterna är skyldiga att 
garantera att alla unionsarbetstaga-
re och deras familjemedlemmar har 
tillgång till rättsliga förfaranden. 
Arbetsmarknadens parter ska ges 
möjlighet att företräda unionsmed-
borgaren och de ska också kunna 
ha självständig talerätt. Ett natio-
nellt organ ska vara ansvarigt för 
att stödja arbetstagarna och deras 
familjemedlemmar. Organet ska 
också ha kontakt med motsvarande 
organ i övriga medlemsstater. 

Caroline Johansson

Doktorand vid Uppsala universitet

Direktiv 2014/54/EU om åtgärder som 
underlättar utövandet av arbetstagares 
rättigheter i samband med fri rörlighet 
för arbetstagare

uppkomsten av nya kriser.  
Eftersom de mänskliga rättighe-

terna hotas av ekonomisk kris och 
växande ojämlikhet inom Europa 
föreslås bland annat att Europarå-
dets sociala stadga ska prioriteras 
högre och dess övervakningsstruk-
tur stärkas. Som två av de största 
utmaningarna inom det sociala 
området anges de åtstramningar 
som underminerat sociala rättighe-
ter och den bristande överensstäm-
melse som råder mellan EU-rätten 
och principerna i Europarådets so-
ciala stadga. Bland exemplen nämns 
kritiken från Europarådets sociala 
kommitté mot den lagstiftning som 
Sverige antog efter EU-domstolens 
dom i Lavalmålet (se EU & arbets-

rätt nr 4/2013 s. 4). 
Som åtgärd rekommenderas 

en mer omfattande ratifi kation av 
den reviderade sociala stadgan och 
av det protokoll som rör kollek-
tiva klagomål, fullt genomförande 
av sociala stadgans artiklar och 
uppföljning av europeiska sociala 
kommitténs slutsatser. När det 
mer konkret gäller den bristande 
överensstämmelsen mellan EU-
rätten och principerna i den sociala 
stadgan ser generalsekreteraren 
ett omedelbart behov av att hitta 
pragmatiska lösningar för att lösa 
konfl ikten.  Hur en sådan prag-
matisk lösning skulle kunna se ut 
förtäljer dock inte rapporten.

Petra Herzfeld Olsson

SG(2014)1-Final State of Democracy, 
Human Rights and the Rule of Law in 
Europe, Report by the Secretary Gene-
ral of the Council of Europe.

Offentlig upphandling

C-115/14 RegioPost GmbH & Co. 
KG mot Stadt Landau
Flera tyska delstater, bland dem 
Rheinland-Pfalz, har särskilda 
minimilöner som enbart tillämpas 
vid offentlig upphandling. Frågorna 
handlar om ifall EUF-fördragets 
artikel 56 om fri rörlighet för 
tjänster, utstationeringsdirektivet 
eller direktiven om offentlig upp-
handling (2004/18) hindrar att man 
tillämpar dessa regler.
Fri rörlighet för tjänster

C-25/14 Union des syndicats de 
l’immobilier (UNIS) mot Ministre du 
travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, 
Syndicat national des résidences de 
tourisme (SNRT) m.fl .
C-26/14 Beaudout Père et Fils SARL 
mot Ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du 
dialogue social, Confédération natio-
nale de la boulangerie et boulangerie-
pâtisserie française, Fédération Géné-
rale Agroalimentaire, CFDT m.fl .
Är iakttagande av den öppenhets-
princip som följer av artikel 56 i 
EUF-fördraget en förutsättning för 
att en medlemsstat ska ha rätt att 

allmängiltigförklara ett kollektiv-
avtal enligt vilket en enda aktör ska 
handha ett tilläggspensionssystem?
Arbetstid

C-87/14 Kommissionen mot Irland
Enligt kommissionen har Irland 
underlåtit att uppfylla bestäm-
melserna i arbetstidsdirektivet 
(2003/88) genom att inte säkerställa 
att biträdande läkare tillförsäkras 
dygnsvila, veckovila, högst 48 tim-
mars veckoarbetstid och kompensa-
tionsledighet enligt direktivet. 
C-124/14 Kommissionen mot Italien
Enligt kommissionen har Italien 
underlåtit att uppfylla sina skyldig-
heter genom att inte begränsa 
veckoarbetstiden för läkare och 
utesluta all personal inom den 
nationella sjukvården från rätten 
till dygnsvila utan att säkerställa att 
den ges kompensationsledighet. 
Visstidsanställning

C-86/14 Marta León Medialdea mot 
Ayuntamiento de Huetor Vega
Är en ”icke-fast tillsvidareanställd” 
arbetstagare visstidsanställd enligt 
direktiv 1999/70? Är det förenligt 
med gemenskapsrätten att en sådan 
anställning ensidigt kan dras in 
utan att det föreskrivs några andra 
åtgärder som begränsar missbruk av 
tidsbegränsade anställningar?

Nytt direktiv ska 

underlätta fri rörlighet

Europarådet: Konflikten mellan EU-

rätten och sociala stadgan måste lösas
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Europakonventionen och 

anställningsförhållandet

Vad betyder Europakonventio-
nen om mänskliga rättigheter för 
arbetsrätten? Det är ämnet för 
ett seminarium som Institutet för 
social civilrätt och forskningspro-
grammet ReMarkLab arrangerar 
vid Stockholms universitet.

Tid: torsdag 4 september kl 13 – 16 
Plats: Ahlmannsalen, Geovetenska-
pens hus, Stockholms universitet
Medverkande: professor Niklas 
Bruun, Stockholms universitet 
och Hanken, Helsingfors, profes-
sor Filip Dorssemont, Université 
Catholique de Louvain, kanslirådet 
Jessica Sjöstrand, Utrikesdepar-
tementet och professor Birgittta 
Nyström, Lunds universitet.

Nya EU-regler om tjänstepensioner

– hur påverkar de kollektivavtalen?

I våras antog EU ett direktiv om 
tjänstepensioner och strax efteråt 
lade Europeiska kommissionen 
fram ett förslag till direktiv om 
tjänstepensionsinstitutens verksam-
het och kontrollen över dessa. Vid 
ett seminarium i serien Arbetsrät-
ten i EU-perspektiv diskuterar vi 
vilken påverkan de nya reglerna kan 
få på kollektivavtalen.

Tid: måndag 22 september 15 – 17
Plats: Rum Bergsmannen, Aula 
Magna, Stockholms universitet.

Seminarierna är öppna för alla. Det 
kostar inget att delta och ingen 
anmälan behövs.

Ann Numhauser-Henning och Mia 
Rönnmar (red): Normative Patterns 
and Legal Developments in the Social 
Dimension of the EU, Hart Publishing 
2013,282 sid., ISBN 978-1-84946-
435-2

A
nn Numhauser-Henning 
och Mia Rönnmar har sam-
lat en imponerande skara 

författare i antologin Normative 
Patterns and Legal Developments 
in the Social Dimension of the EU. 
Bokens 13 kapitel är skrivna av 
sammanlagt tolv författare. Redak-
törerna är ledande inom forsk-
ningsprogrammet Norma, som 
grundades av Anna Christensen och 
Ann Numhauser-Henning. Anna 
Christensens teori om rätten som 
normativa (kraft)fält i vilka norma-
tiva grundmönster skapas och rör 
sig mellan ett antal poler har stort 
infl ytande på programmets forsk-
ning, och på bokens disposition. 
Tre kapitel är disponerade efter hur 
väl de passar in under olika norma-
tiva grundmönster (skydd för eta-
blerad position, det marknadsfunk-
tionella grundmönstret och rättvis 
fördelning). I vilken utsträckning 
teorin används varierar, mest inar-
betat är det kanske föga överraskan-
de i några av de kapitel som skrivits 
av forskare knutna till Normapro-
grammet. Bokens första del inne-
håller mer övergripande teoretiska 
perspektiv, av vilka Ann Numhau-
ser-Hennings kapitel är en utmärkt 
introduktion till teorin om norma-
tiva grundmönster. Kaarlo Tuoris 
och Silvana Sciarras bidrag har 
däremot antagligen varit svåra att 

närmare placera in i den rådande 
strukturen. Också de kapitlen följer 
dock det annars mest framträdande 
(grund)mönstret i boken, att de 
inleds och avslutas med referenser 
till Anna Christensen. Förutom den 
teoretiska bakgrunden hålls boken 
samman av det materiella området 
”EU:s sociala dimension” och dess 
”rättsliga utveckling”. Det fi nns 
mycket att hämta i boken (utrym-
met här medger inte någon närma-
re presentation), och man kan utan 
betänkligheter välja det som lockar 
i innehållsförteckningen. För trots 
värdet av tvärvetenskap, som fram-
hålls i inledningen, står analyserna 
för sig själva, sida vid sida.

Mikael Hansson

Universitetslektor vid Uppsala universitet

Här finns mycket att hämta

Företagsöverlåtelse

C-160/14 João Filipe Ferreira da Silva 
e Brito m.fl . mot portugisiska staten
Ett charterbolag livkvideras av sin 
majoritetsägare som är verksam i 
samma bransch och driver verk-
samheten vidare. Innebär detta en 
överlåtelse av verksamhet enligt 
direktiv 2001/23? 
Kollektiva uppsägningar

C-80/14 Union of Shop, Distributive 
and Allied Workers (USDAW) mot 
WW Realisation 1 Ltd (i likvidation), 
Ethel Austin Ltd, Secretary of State 
for Business, Innovation and Skills
Frågorna rör defi nitionen av be-
greppet kollektiva uppsägningar i 
direktiv 98/59.


