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V
ilken vikt fäster EU-domsto-
len egentligen vid rättssäker-
hetsprincipen? Det undrar 

Danmarks Højesteret som nyligen 
har begärt förhandsavgörande i en 
av de många tvister som uppstått  i 
kölvattnet av EU-domstolens dom i 
Ole Andersen-målet (se EU & arbets-
rätt nr 4/2010 s. 2).

2010 slog EU-domstolen i 
Ole Andersen-domen fast att det 
var oförenligt med förbudet mot 
åldersdiskriminering i det allmänna 
likabehandlingsdirektivet (2000/78) 
att funktionærlovens § 2a stycke 3 av-
skär uppsagda tjänstemän med rätt 
till arbetsgivarfi nansierad  ålders-
pension från avgångsvederlag (fra-
trædelsesgodtgørelse) även om de vill 
fortsätta yrkesarbeta. Regeln har 
ännu inte anpassats efter domen, 
men Beskæftigelsesministeriet lade 
i november 2014 fram ett lagförslag 
om att ändra den. Hädanefter ska 
tjänstemän som har varit anställda 
hos samma arbetsgivare i minst 12 
år ha rätt till avgångsvederlagoav-
sett om de har rätt till pension. 

Att lagen inte har ändrats tidi-
gare har gett upphov till många 
tvister om tolkningen  av § 2a 
stycke 3 i ljuset av Ole Andersen-
domen. Generaladvokaten tycktes i 
sitt förslag utgå från att regeln kan 
tolkas EU-konformt, men detta 
avvisades av Højesteret i september 
i ett beslut om att begära ett nytt 
förhandsavgörande. 

Enligt Højesteret fi nns  det i 
Danmark en ”fast rättspraxis” om 
tolkningen av paragrafen. I enlig-
het med Højesterets avgörande 
201.914H – som avvisade en EU-
konform tolkning av en regel om 

ersättningssemester vid sjukdom (se 
EU & arbetsrätt nr 1/2014 s. 4) – är 
rättsläget därmed så klart att det 
skulle vara ”contra legem” (mot la-
gen) att tolka regeln i överenstäm-
melse med Ole Andersen-domen.

Højesteret har i gengäld låtit bli 
att tillämpa § 2a stycke 3 i mål som 
rör offentliga arbetsgivare. Frågan 
är nu om den också ska bortse 
från regeln i mål som rör privata 
arbetsgivare, där direktiv 2000/78 
inte har direkt effekt. EU-dom-
stolen har emellertid slagit fast att 
direktivet enbart konkretiserar en 
EU-rättslig princip som har direkt 
effekt i förhållande till privata 
subjekt, se bland annat domen i 
målet Kücükdeveci (C-555/07). Det 
är denna praxis som Højesteret nu 
ställer frågor om.

Den första frågan är en variant 
av den som Vestre Landsret ställde 
i Ole Andersen-målet. Højesteret 
ber om att få klargjort om (även) 
den allmänna EU-rättsliga prin-
cipen om förbud mot åldersdis-
kriminering är till hinder för ett 
nationellt rättsläge som det som 
följer av funktionærlovens § 2a stycke 
3. Syftet är att få klarhet i om den 
allmänna principen har samma till-
lämpningsområde som direktivet.

Med den andra frågan uppmanas 
EU-domstolen att klargöra om 
den allmänna principen och dess 
direkta effekt ska vägas mot rätts-
säkerhetsprincipen och den därmed 
förbundna principen om skydd för 
berättigade förväntningar. Som ett 
led i detta vill Højesteret få veta om 
danska domstolar kan komma fram 
till att principen om förbud mot 
åldersdiskriminering ska vika för 

rättssäkerhetsprincipen. Højesteret 
uppmanar dessutom domstolen 
att uppge om det har betydelse för 
om en sådan intresseavvägning kan 
komma på tal att arbetstagaren 
kan kräva ersättning av staten för 
att den danska lagstiftningen inte 
stämmer överens med EU-rätten.

Det framgår av Højesterets 
beslut att särskilt den andra frågan 
föranleds av de allvarliga betänk-

D
en som har synpunkter på 
hur EU:s arbetstidsdirektiv 
bör se ut kan framföra dem 

till Europeiska kommissionen vars 
generaldirektorat för sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering har 
inlett ett öppet samråd på sin hem-
sida. Sista dag att svara är den 15 
mars. Därefter planerar kommis-
sionen att lägga fram ett förslag till 
revidering av direktivet (2003/88).

forts.på s. 2
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ligheter som fl era generaladvokater 
har uttryckt över EU-domstolens 
praxis och speciellt i målet Domin-
guez (C-282/10). Det är således en 
ovanlig begäran om förhandsavgö-
rande i den meningen att Højeste-
ret indirekt ställer frågor om den 
(bristande) vikt som EU-domstolen 
fäster vid rättssäkerhetsprincipen.

Jens Kristiansen

Højesterets kendelse den 22 septem-
ber 2014 Sag 15/2014, målnummer i 
EU-domstolen C-441/14 Dansk industri 
(DI) som för talan för Ajos A/S mot 
dödsboet efter Karsten Eigil Rasmussen

forts. från s. 1
Utmanande fråga...

Å 
ena sidan är medlemssta-
terna skyldiga att undanröja 
omotiverade begränsningar 

för att anlita inhyrd arbetskraft. Å 
andra sidan är de begränsningar 
som fi nns i de fi nska kollektivavta-
len godtagbara. Det är innebörden 
av generaladvokaten Maciej Szpu-
nars förslag till dom i målet AKT 
som den fi nska Arbetsdomstolen 
har hänskjutit till EU-domstolen.

Som EU & arbetsrätt tidigare 
rapporterat (nr 4/2013 s. 3) handlar 
målet om Finlands sätt att genom-
föra direktivet om uthyrning av 
arbetstagare från bemanningsföre-
tag (2008/104). Enligt direktivets 
artikel 4 är det tillåtet att begränsa 
eller förbjuda inhyrning av arbets-
kraft bara om det motiveras av 
allmänintresset. Där sägs också att 
medlemsstaterna ska se över vilka 
begränsningar och förbud som 
fi nns, och kontrollera om de är 
motiverade. Detta tolkades av den 
fi nska lagstiftaren så att medlems-
staterna hade en administrativ 
skyldighet att vid ett enda tillfälle 
göra en översyn, men inte att det 
krävdes några ändringar av natio-
nell rätt ifall man upptäckte omoti-
verade begränsningar och förbud.

På den punkten får den fi nska 
regeringen mothugg av generalad-
vokaten. Hur skulle översynen 
kunna främja direktivets mål om 
den enbart innebar en skyldighet 
att identifi era hinder för att anlita 

inhyrd arbetskraft, utan att få några 
tvingande konsekvenser?

Samtidigt drar Szpunar slut-
satsen att de begränsningar som 
arbetsgivarna vänder sig mot i 
målet är motiverade av hänsyn till 
allmänintresset, och även förefaller 
vara proportionella. Han under-
stryker att inhyrning av arbetskraft 
inte ska betraktas som substitut för 
stabila arbetsformer. EU:s arbets-
rättsliga lagstiftning bygger på att 
tillsvidareanställning är den vanliga 

anställningsformen. Bemannings-
direktivet i sig visar att direktan-
ställning är ett privilegierat ar-
betsförhållande, och det ger också 
medlemsstaterna ett stort utrymme 
för skönsmässig bedömning, menar 
generaladvokaten.

Kerstin Ahlberg

Mål C-533/13 Auto- ja Kuljetusalan Ty-
öntekijäliitto AKT ry mot Öljytuote ry, Shell 
Aviation Finland Oy, generaladvokatens 
förslag till dom den 20 november 2014

D
et karensvillkor som Västra 
Götalandsregionen ställde 
upp när den upphandlade 

läkarsekreterartjänster strider var-
ken mot lagen om offentlig upp-
handling eller mot EU:s direktiv 
om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag (2008/104), 
skriver Kammarrätten i Göteborg i 
en ny dom.

Det händer att arbetsgivare säger 
upp anställda för att strax därefter 
hyra in samma personer men nu 
som anställda vid ett bemannings-
företag, för att göra samma jobb 
som förut. I det aktuella målet ville 
arbetsgivaren tvärtom undvika att 
hyra in tidigare anställda. 

Det var Västra Götalandsre-
gionen som skulle upphandla 
ett ramavtal för bemanning med 
läkarsekreterare när inte den egna 
personalen räcker till. Regionen 
ställde då som villkor att beman-
ningsföretagen inte fi ck tillhan-
dahålla läkarsekreterare som varit 
anställda vid Västra Götalands 
landsting de senaste sex månaderna. 
Ett bemanningsföretag, som hade 
avstått från att lämna in anbud 
på grund av karenskravet, väckte 
talan och yrkade att upphandlingen 
skulle göras om. Företaget anförde 
att kravet stred mot upphandlings-
lagstiftningen och att det innebar 
en sådan begränsning för att anlita 
inhyrd arbetskraft som strider mot 
artikel 4.1 i bemanningsdirektivet. 

Regionen yrkade att domstolen 

skulle avslå begäran om överpröv-
ning. Utan karenskravet riske-
rade upphandlingen att bli direkt 
kontraproduktiv, förklarade den. 
Anledningen var, enligt regionen, 
att den har svårt att rekrytera 
läkarsekreterare eftersom det är ett 
bristyrke och att den ville förhindra 
att anställda läkarsekreterare sade 
upp sig för att omedelbart ta an-
ställning hos ett bemanningsföretag 
och därefter fortsätta med samma 
arbetsuppgifter som uthyrda till sin 
tidigare arbetsgivare – men till ett 
högre pris för landstinget. 

Kammarrätten godtog syftet 
med karensvillkoret och kom också 
fram till att det var nödvändigt för 
att uppnå syftet. Dessutom var det 
proportionellt.

Inte heller gick Kammarrätten 
med på det klagande företagets 
yrkande om att den skulle begära in 
ett förhandsavgörande från EU-
domstolen. Med instämmande i 
den svenska regeringens yttrande 
till EU-domstolen i det pågående 
målet AKT (C-533/13, se artikeln 
intill) kom den fram till att direkti-
vet inte innehåller något materiellt 
förbud mot begränsningar. Även 
om det vore så, kan det ifrågasättas 
om det skulle ha någon betydelse 
för en upphandlande myndighets 
möjlighet att ställa upp ett karens-
krav, menar Kammarrätten.

Kerstin Ahlberg

Kammarrätten i Göteborg Mål nr 7603-
7604-13, dom den 6 november 2014

Generaladvokat vill godta  finska begränsningar

för inhyrning av arbetskraft

Kammarrätt godkänner karenskrav 

vid upphandling av inhyrd arbetskraft
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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

S
venska staten bröt inte mot 
FN-konventionen om rät-
tigheter för personer med 

funktionsnedsättning (ICRPD) då 
en gravt synskadad kvinna nekades 
arbete på Försäkringskassan. Det 
konstaterar den kommitté som 
övervakar att konventionen följs. 

Kvinnan klagade till kommit-
tén efter att ha förlorat ett mål i 
Arbetsdomstolen, AD (se EU & 
arbetsrätt nr 3/2014 s. 1). Hon hade 
inte fått det arbete hon sökte, då 
Försäkringskassan menade att data-
systemet på arbetsplatsen inte gick 
att anpassa till hennes funktions-
nedsättning. AD slog fast att hon 
inte blivit diskriminerad; det var 
inte skäligt att kräva så långtgående 
arbetsanpassning av arbetsgivaren. 

I sitt klagomål hävdade kvinnan att 
Sverige hade brutit mot artiklarna 5 
och 27 i FN-konventionen.

Kommittén konstaterar att de 
länder som har anslutit sig till 
konventionen måste förbjuda 
diskriminering på grund av funk-
tionsnedsättning, främja funk-
tionshindrades möjligheter att 
arbeta och garantera skydd mot 
diskriminering. Samtidigt ska de 
anpassningsåtgärder som vidtas inte 
vara en oproportionerlig börda för 
arbetsgivaren. Länderna har en viss 
handlingsfrihet när det gäller att 
bedöma vad som är rimligt.

I det här fallet hade AD, enligt 
kommittén, gjort en grundlig och 
objektiv bedömning av alla omstän-
digheter som lagts fram innan den 

D
e kollektivavtalsregler som 
innebär att arbetsgivaren 
inte behöver betala löne-

utfyllnad till kvinnor som övergår 
direkt från obetald vårdledighet till 
mammaledighet strider mot arbets-
avtalslagen. Det menar den fi nska 
Arbetsdomstolen, AD, som ger tre 
klagande kvinnor rätt till löneut-
fyllnad, efter att EU-domstolen 
gett besked om hur EU-rätten ska 
tolkas (se EU & arbetsrätt nr 1/2014 
s. 3). Skälet är att kollektivavtals-
regleringen kan göra att kvinnor 
avstår från vårdledighet för att inte 
riskera att bli utan löneutfyllnad 
om de skulle bli gravida på nytt. 
AD:s slutsats är helt i linje med 
EU-domstolens dom, trots att den-
na svarade på en helt annan fråga 
än AD hade ställt. AD ville veta om 
kollektivavtalsregleringen var för-
enlig med mödraskyddsdirektivet 
(92/85) och direktivet om likabe-
handling mellan könen (2006/54), 
men EU-domstolen valde i stället 
att uttala sig om föräldraledighets-
direktivet (96/74).  Kerstin Ahlberg

TT 2014:115, TT 2014:116 och TT 
2014:117, dom den 22 augusti 2014 
(endast på finska)

kom fram till att det var orimligt att 
begära så långtgående anpassnings-
åtgärder av arbetsgivaren. Kvin-
nan har inte kunnat visa att AD:s 
bedömning var uppenbart godtyck-
lig eller innebar att hon vägrades 
rättsskydd. Det går inte att dra 
någon annan slutsats än att domen 
byggde på objektiva grunder och 
rimliga överväganden. Den innebar 
därför inget brott mot konventio-
nen, menar kommittén. 

Sex av kommitténs 18 medlem-
mar hade en avvikande mening. 
AD:s vida defi nition av vilken 
anpassning det var skäligt att kräva 
av arbetsgivaren fi ck de facto fi ck ett 
diskriminerande resultat. Domsto-
lens bedömning stämde inte med 
principerna i konventionen, vilket 
ledde till ett brott, ansåg de. 

Margareta Edling frilansjournalist

CRPD/C/12/D/5/2011 den 27 oktober 
2014

T
illåter företagsöverlåtelsedi-
rektivet (2001/23) att man 
enbart räknar anställningsti-

den hos förvärvaren när man avgör 
om en arbetstagare har rätt till för-
längd uppsägningstid vid uppsäg-
ning på grund av arbetsbrist? Den 
frågan kommer EU-domstolen att 
få ta ställning till sedan den svenska 
Arbetsdomstolen, AD, har beslutat 
att begära förhandsavgörande i en 
tvist om tolkning av kollektivavtal.

Tvisten rör fyra medlemmar 
i fackförbundet Unionen vilkas 
anställningar övergått till ISS 
Facility Services genom verksam-
hetsövergångar. 2011 sade ISS upp 
dem på grund av arbetsbrist. Enligt 
såväl det kollektivavtal som gällde 
hos deras tidigare arbetsgivare som 
kollektivavtalet vid ISS har arbets-
tagare över 55 år i sådana situatio-
ner rätt till förlängd uppsägningstid 
med upp till sex månader – hur 
mycket längre beror på hur länge 
arbetstagaren har varit anställd. För 
de här fyra blir det en avgörande 
skillnad om tiden hos deras tidigare 
arbetsgivare räknas med. 

Enligt AD innebär kollektivav-
talen inte att arbetsgivaren måste 

räkna med anställningstiden hos 
överlåtarna, och den är inte heller 
en så kallad intjänad rättighet som 
ska tillgodoräknas arbetstagarna. 
Den fråga som återstår är om 
kollektivavtalet är förenligt med 
överlåtelsedirektivet, vilket alltså så 
småningom blir en fråga för EU-
domstolen.       

Kerstin Ahlberg

AD:s beslut nr 69/14 den 22 oktober 
2014

Mammorna fick 

löneutfyllnad

Svenska AD frågar om

rättigheter vid företagsöverlåtelse

Synskadad kvinna blev inte 

diskriminerad anser FN-kommitté
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D
et hjälpte inte att parterna 
hade avtalat att irländsk rätt 
skulle tillämpas. Tvisten 

mellan Ryanair och den italienska 
kabinanställda som hade sin bas på 
en norsk fl ygplats skulle ändå prö-
vas i Norge. Det kom Borgarting 
lagmannsrett fram till i somras i 
ett av de allt vanligare mål där man 
måste börja med att avgöra vilket 
lands domstolar som är behöriga att 
döma och vilket lands lag som ska 
tillämpas, innan man kan behandla 
den sakfråga som tvisten gäller.
Ryanair överklagade till Høyeste-
rett utan framgång.

Tidigare präglades luftfarten av 
bolag som fl ög över stora linjenät 
och själva utförde alla uppgifter. De 
ägde planen och hade all personal 
direkt anställd hos sig. Men med 
EU:s avreglering har så kallade 
punkt-till-punktbolag (lågprisbo-
lag) vuxit fram. De fl yger gärna 
mellan två punkter och har inte be-
hov av samma komplexa faciliteter 
på fl ygplatserna. Samtidigt har alla 
typer av fl ygbolag – både de tradi-
tionella och de nya – lagt ut stora 
delar av driften. De köper tjänster 
och hyr planen i stället för att äga 
dem själva. Också arbetsförhål-
landena har ändrats. Olika anknyt-
ningsformer och nya bolagsrättsliga 
strukturer kombineras med fri 
marknadstillgång, fri konkurrens 
och fri rörlighet mellan länderna. 
Detta har gett fl ygbolagen långt 
större möjligheter att anpassa sin 
verksamhet med utgångspunkt från 
att länderna har olika regler. 

Det blir mer och mer vanligt med 
”regelshopping”. Det land väljs 
som anses vara mest fördelaktigt 
när det gäller skatt, löner, arbets-
tider, sociala avgifter och pension. 
Både arbetsgivarorganisationerna 
och fackföreningarna har pekat på 
att detta ger snedvriden konkur-
rens. Många bolag tar inte längre 
på sig de traditionella arbetsgi-
varförpliktelserna. Typiskt är att 
arbetstagarna anställs i fl ygbolagets 
eget bemanningsföretag, för att bli 
uthyrda till andra bolag i koncer-
nen. Tillsammans har detta gett 

bolagen möjliget att sänka kostna-
derna för löner och sociala avgifter 
markant.

Myndigheter i olika länder 
ägnar stor uppmärksamhet åt dessa 
frågor. I en rapport från den danska 
Trafi kstyrelsen (Redegjørelse fra 
arbeidsgruppen om social dumping in-
denfor luftfart”, april 2014) beskrivs 
detta på följande sätt:

”Nogle luftfartsselskaber beskæfti-
ger medarbejdere under vikarlignende 
forhold enten via den ansattes eget 
selskab (”self employed”) eller via an-
sættelse i luftfartsselskabet gennem et 
af luftfartsselskabet ejet rekrutterings-
bureau eller et egentligt vikarbureau. 
Ofte synes disse medarbejdere ikke at 
have tilsvarende vilkår som fastan-
satte. I nogle tilfælde afl ønnes de kun 
efter præsterede fl yvetimer.”

I Norge har Samferdselsdeparte-
mentet kontaktat Europeiska kom-
missionen och pekat på de problem 
som orsakas av olikheter i nationell 
lagstiftning och EU-lagstiftning. 
Det är inte enkelt att avgöra i 
vilket EU/EES-land de anställda i 
första hand utför sitt arbete, och en 
person kan ha sin hemmabas i ett 
tredjeland även om själv fl ygningen 
går mellan EU/EES-länder. 

Frågan om vilket lands domsto-
lar som har behörighet att behandla 
en arbetsrättslig tvist (domsrätts-
frågan) och vilkets lands lag som 
då ska tillämpas (lagvalsfrågan) har 
alltså stor betydelse. Hittills fi nns 
ett fåtal domar i norsk rättspraxis 
om domsrätt och lagval när det gäl-
ler arbetsavtal inom fl yget. Høyeste
rett avgjorde 2011 (Rt-2011-1034) 
en tvist om ersättning vid uppsäg-
ning av en dansk pilot som var 
anställd i det svenska bolaget TUI 
Fly Nordic, och stationerad vid bo-
lagets bas på Gardermoen i Norge. 
Høyesterett höll med lagmannsret-
ten om att norska domstolar hade 
domsrätt.

Høyesterett har också behandlat 
frågan om domsrätt två gånger i 
uppsägningstvister som rört det 
irländska fl ygbolaget Ryanair. Det 
första gällde en ungersk ”Base Su-
pervisor” och det andra en italiensk 

kabinanställd, som båda hade sin 
bas på Rygge fl ygplats utanför 
Moss. Frågan var om anknytningen 
till en norsk fl ygplats innebar att 
norska domstolar hade behörighet 
att pröva tvisten enligt Lugano
konventionens artikel 19.2.a. 
Lagmannsretten kom i båda fallen 
fram till att norska domstolar var 
behöriga. 
I det andra målet, som fortfarande 
pågår, lade Borgarting lagmanns-
rett särskild vikt vid att arbetstaga-
ren var knuten till en bas i Norge 
som hon avreste från och vände 
tillbaka till. Hon var skyldig att 
bosätta sig i närheten av fl ygplat-
sen. Därmed var Rygge inte bara 
ett påmönstringsställe (som Ryanair 
hade kallat det). Bosättningsplikten 
innebar bl.a. att Rygge och om-
rådet där hon bodde blev hennes 
naturliga sociala anknytningspunkt 
både i samband med arbetet och 
på fritiden. Lagmannsretten höll 
inte med Ryanair om att man borde 
fästa vikt vid att parterna hade 
avtalat om att irländsk rätt skulle 
tillämpas, att arbetstagaren var 
ansluten till irländsk folkpension, 
hade irländsk försäkring, att lönen 
gick in på en irländsk bank, att hon 
har betalat skatt i Irland och att 
Ryanair inte hade någon fi lial eller 
liknande i Norge eller andra länder. 
Enligt Ryanair skedde all planering 
av arbetet, inklusive instruktioner 
och organisering, från Irland. Detta 
var enligt lagmannsretten  ”… mer 
formelle forhold der arbeidstakeren 
antagelig i liten grad kan påvirke valg 
av løsning”. 

Domsrättsfrågan är rättskraftigt 
avgjord sedan Høyesterett avslagit 
Ryanairs överklagandet i juni 2014. 
Uppsägningstvisten, inklusive 
lagvalsfrågan, ska nu behandlas av 
Moss tingsrätt. I det tidigare målet 
kom Moss tingsrätt fram till att 
norsk rätt skulle tillämpas.

Mona Næss, avdelningsdirektör 

Arbeids- og sosialdepartementet

Lågprisbolagens ”regelshopping”

leder till tvister om domsrätt och lagval
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NYA MÅL

I 
efterdyningarna av en omstruk-
turering i det norska fl ygbo-
laget Norwegian gjordes vissa 

ändringar i kollektivavtalsförhållan-
det mellan bolaget och den norska 
Norwegian Pilot Union, NPU. 
Dittills hade ett enda kollektivavtal 
gällt för piloter i såväl Norge, som 
Sverige och Danmark. Nu ingick 
Norwegian och NPU i stället 
separata avtal för piloter med bas i 
Sverige och Danmark. Senare blev 
de oense om ifall det norska huvud-
avtalet utgjorde en del av kollektiv-
avtalet för de svenska piloterna. 

Norwegian väckte därför talan i 
den svenska Arbetsdomstolen och 
yrkade att den skulle fastställa att 
det norska huvudavtalet inte var en 
del av kollektivavtalet för piloter 
med bas i Sverige. För att AD 
skulle kunna pröva frågan i sak var 
den dock tvungen att först pröva 
om den hade domsrätt över målet. 

Enligt de s.k. Bryssel/Lugano-
reglerna är utgångspunkten att 
svaranden ska stämmas i sin 
hemviststat. Därutöver kan, under 
olika omständigheter, också andra 
domstolar vara behöriga att pröva 
målet. Eftersom NPU har sitt 
hemvist i Norge var AD:s domsrätt 
beroende av om någon av dessa 
alternativa grunder förelåg. 

Bolaget menade för det första 
att parterna hade ett avtal om att 
svensk domstol skulle vara behörig 
(s.k. prorogationsavtal) . För att 
ett giltigt prorogationsavtal ska 
föreligga krävs att det är skriftligt, 
i överensstämmelse med praxis 
mellan parterna eller, om avtalet 
rör internationell handel, i enlighet 
med handelsbruk. Båda kollektiv-
avtalsparterna menade att det fanns 
prorogationsavtal, men de var oen-
se om ifall det pekade ut svensk el-
ler norsk domstol. AD konstaterade 
att det inte fanns något skriftligt 
avtal om domsrätt, och att det inte 
heller kunde beläggas att det fanns 
någon praxis mellan parterna, som 
pekade ut svensk domstol. Regeln 
om handelsbruk var enligt AD inte 
tillämplig eftersom kollektivavtalet 
inte rörde internationell handel. 

För det andra menade bolaget 

att AD skulle vara behörig som 
så kallat kontraktsforum. För att 
svenska AD ska vara kontraktsfo-
rum måste uppfyllelseorten för den 
förpliktelse som talan avser vara 
i Sverige. Avgörande var således 
att bestämma vilken förpliktelse 
Norwegians fastställelsetalan avsåg. 
I denna del är AD:s dom något 
svårtolkad. Det står dock klart att 
AD menar att denna förpliktelse 
inte ska uppfyllas på någon särskild 
plats och att domstolen därför inte 
kan vara behörig på den grunden.

I sista hand anförde bolaget att 

D
et fi nns exempel på hur 
industrin och andra fö-
retagsintressen är över-

representerade i de expertgrupper 
som kommissionen utser och som 
den stöder sig på när den utarbe-
tar sina lagförslag och lägger fast 
sin politik. Det blev Europeiska 
ombudsmannen Emily O’Reillys 
slutsats sedan hon undersökt ett 
klagomål från en intresseorganisa-
tion. O’Reilly har därför på eget 
initiativ inlett en undersökning 
av expertgruppernas sammansätt-
ning, som hon menar måste bli mer 
balanserad. 

Ett av problemen är att experter-
na ofta sitter på personliga mandat, 
vilket gör att det inte framgår vilka 

intressen som står bakom dem. Ett 
exempel är Högnivågruppen om 
administrativa bördor (från början 
”Högnivågruppen av oberoende 
intressenter”) som har letts av den 
konservative politikern Edmund 
Stoiber . När gruppens slutrap-
port publicerades i somras lämnade 
de fyra medlemmar som företrätt 
fackliga organisationer, konsument-
organisationer, miljöorganisationer 
och en organisation som arbetar för 
folkhälsa in en lång reservation där 
de kritiserade majoritetens ensidiga 
perspektiv.       Kerstin Ahlberg

Final Report High Level Group on 
Administrative Burdens
Dissenting opinion by Monika Kosinska, 
Jim Murray, Heidi Rønne Møller and 
Nina Renshaw

Åldersdiskriminering

C-262/14 Sindicatul Cadrelor 
Militare Disponibilizate în rezerva si 
în retragere (SCMD)mot Ministerul 
Finantelor Publice prin Directia Ge-
nerala Finantelor Publice a Judetului 
Neamt
Är särbehandling som beror på om 
den anställda eller arbetssökande 
uppbär pension diskriminering i 
det allmänna likabehandlingsdirek-
tivets (2000/78) mening? 
Föräldraledighet

C-351/14 Estrella Rodríguez Sanchez mot 

AD skulle vara s.k. fi lialforum. Den 
domsrättsgrunden är uppfylld om 
svaranden har en fi lial eller an-
nan etablering i det land där talan 
väcks. För det krävs, enligt EU-
domstolen, att det fi nns ett verk-
samhetscentrum där som kan ingå 
bindande avtal med tredje man för 
svarandens räkning. AD fann inte 
att NPU hade någon sådan etable-
ring i Sverige. 

Rättsfallet illustrerar hur av-
talsparter behöver försäkra sig om 
internationell privaträttslig rättssä-
kerhet genom att tydligt avtala om 
behörig domstol och tillämplig lag. 

Erik Sinander

Doktorand, Stockholms universitet

AD 2014 nr 76

Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
Omfattas förhållandet mellan en 
arbetande medlem och ett arbets-
kooperativ av föräldraledighetsdi-
rektivet (2010/18)? 
Könsdiskriminering

C-407/14 María Auxiliadora Arjona Cama-
cho mot Securitas Seguridad España, S.A.
Innebär direktivet om likabehand-
ling mellan könen (2006/54) att en 
nationell domstol kan utdöma ett 
skadestånd som går utöver gottgö-
relsen för den skada som har vållats 
och som har ett avskräckande syfte, 
även om ett sådant skadestånd är 
främmande för den nationella dom-
stolens rättstradition?

Svenska AD inte behörig att avgöra 

tvist om svenska piloters kollektivavtal

Företagsintressen ska inte dominera 

i kommissionens expertgrupper  
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O
ckså avtal som reglerar 
egenföretagares villkor kan 
vara undantagna från EU:s 

konkurrensregler, men bara om de 
personer som omfattas är ”falska” 
egenföretagare. Det framgår av ett 
färskt avgörande, där EU-domsto-
len tydliggör gränsen för vilken typ 
av kollektivavtal som omfattas av 
det undantag från tillämpningen av 
konkurrensreglerna som fastslogs i 
målet Albany (C-67/96).

Enligt nederländsk lag kan 
egenföretagare vara medlemmar i 
fackförbund och omfattas av kollek-
tivavtal. Ett sådant avtal reglerade 
villkoren för musiker som ersät-
ter ordinarie musiker i orkestrar, 
såväl anställda som egenföretagare. 
Lägsta ersättning till egenföreta-
gare skulle vara samma som för 
anställda plus 16 procent. Arbets-
givarparten sade upp avtalet och 
hävdade att sådana blandade avtal 
inte undantas från tillämpningen av 
konkurrensreglerna enligt domen 
i målet Albany. I det målet säger 
EU-domstolen  att kollektivavtal 
har en viss inneboende konkur-
rensbegränsande verkan, men att 
det socialpolitiska syftet med dessa 
skulle äventyras om de omfattades 
av artikel 101.1 i EUF-fördraget. 
Kollektivavtal som slutits mellan 
arbetsmarknadens parter för  att 
förbättra anställnings- och arbets-
förhållanden omfattas därför inte 
av artikeln. 

Det har inte tidigare prövats om 
avtal som syftar till att reglera både 
arbetstagares och egenföretagares 
ersättning ska behandlas likadant. 
EU-domstolen framhöll att trots 
att egenföretagarna utför arbete på 
samma sätt som anställda är de i 
princip företag. När fackförbundet 
förhandlar för deras räkning agerar 
det inte i egenskap av fackförening 
utan som en företagssammanslut-
ning. Enligt EU-domstolen är en 
regel som den i det aktuella målet 
därför inte ett resultat av förhand-
ling mellan arbetsmarknadens par-
ter och omfattas inte av undantaget 
enligt Albany. 

Det hindrar dock inte att en 
sådan regel även kan ses som ett 

resultat av förhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter, fortsät-
ter domstolen. Det kan vara svårt 
att avgöra vem som är arbetstagare 
och vem som är egenföretagare. 
Tjänsteleverantörens beroende-
ställning ska därför tas i beaktande 
vid bedömningen av om denne i 
själva verket är arbetstagare, och 
det är den EU-rättsliga defi nitio-
nen av arbetstagare som ska gälla. 
EU-domstolen lämnade till den 

U
ngerns Högsta domstol 
borde inte ha godtagit 
avskedandet av en journa-

list som brutit mot en klausul om 
tystnadsplikt i sitt anställningsavtal, 
utan att pröva om avskedandet 
stred mot hans yttrandefrihet. Det 
säger Europadomstolen för mänsk-
liga rättigheter i en färsk dom.

Gábor Matúz, journalist vid 
den ungerska statstelevisionen och 
ordförande för den lokala fackför-
eningen, avskedades efter att han 
publicerat boken Antifascisterna och 
Ungernisterna – hemligheter från 
den ungerska statstelevisionen. Med 
boken ville han visa hur det kultur-
magasin som han var redaktör för 
censurerades av hans chef. Arbets-
givaren anförde att Matúz brutit 
mot anställningsavtalets klausul 
om tystnadsplikt. Enligt den fi ck 
han inte offentliggöra information 
som han fått i sin anställning och 
som kunde vara skadlig för arbets-
givaren eller någon annan. Den 
ungerska Högsta domstolen fann 
att han brutit mot sitt anställnings-
avtal genom att publicera boken 
och fann det inte nödvändigt att 
pröva om avskedandet utgjorde en 
rättfärdigad inskränkning i hans 
yttrandefrihet. 

Matúz klagade till Europa-
domstolen. Europadomstolen kon-
staterade att uppsägningen utgjorde 
en inskränkning i yttrandefriheten 
enligt artikel 10 i Europakonven-
tionen och frågan var om den var 
rättfärdigad på det sätt som före-
skrivs av konventionen. Inskränk-

ningen hade skett med stöd av lag 
och tystnadspliktsklausulen hade 
ett legitimt syfte (skydd för annans 
goda namn, rykte eller rättigheter), 
men frågan var om inskränkningen 
i detta fall var nödvändig i ett de-
mokratiskt samhälle. 

Europadomstolen menade att 
det fanns anledning att beakta 
Matúz dubbla roller som journalist 
och ordförande för fackföreningen. 
Enligt domstolen kan tystnads-
pliktsklausuler inte tillmätas samma 
betydelse för journalister som för 
övriga arbetsmarknaden. De na-
tionella domstolarna borde ha fäst 
särskild vikt vid det allmänintresse 
som fanns med boken. Domstolen 
konstaterade att Matúz visserligen 
brutit mot anställningsavtalets tyst-
nadspliktklausul – boken innehöll 
vissa konfi dentiella dokument– 
men att det skett för att styrka 
argumenten om censur. Därefter 
tillrättavisar Europadomstolen den 
ungerska Högsta domstolen för att 
den endast prövat uppsägningen 
på avtalsmässig grund och inte alls 
utifrån Matúz grundläggande rät-
tigheter. Europadomstolens slutsats 
blev att, särskilt med hänvisning 
till yttrandefrihetens betydelse för 
frågor av allmänintresse, inskränk-
ningen (alltså avskedandet) i det 
här fallet inte var nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle. 

Erik Sjödin 

Doktorand vid Uppsala universitet

Case of Matúz v. Hungary (Application no. 
73571/10), dom den 21 oktober 2014

nationella domstolen att avgöra om 
de personer  som omfattas av det 
aktuella avtalet  är ”falska” egen-
företagare som befi nner sig i en 
situation som är jämförbar med de 
anställda ersättarnas  situation.

Caroline Johansson

Doktorand vid Uppsala universitet

C-413/13 FNV Kunsten Informatie en 
Media mot Staat der Nederlanden, dom 
den 4 december 2014

Även kollektivavtal för ”falska” egenföretagare 

omfattas av Albany-undantaget

Avskedad journalists yttrandefrihet kränkt
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Jens Kristiansen: Aftalemodellen og dens 
europæiske udfordringer. Om rollefor-
delingen mellem overenskomstparterne, 
Folketinget og domstolene, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag 2013,. 489 
sid., ISBN 978-87-574-1972-6)

S
yftet med Jens Kristiansens 
bok är att undersöka hur den 
europeiska integrationen har 

påverkat – och utmanat – den dans-
ka avtalsmodellen och förhållandet 
mellan arbetsmarknadens parter, 
Folketinget och domstolarna. I 
fokus är både den politiska och den 
rättsliga integrationen. I studien 
undersöks därför såväl implikatio-
nerna av att lagstiftaren har fått en 
mer framträdande roll i förhållande 
till arbetsmarknadsparterna, och 
bland annat har det huvudsakliga 

ansvaret för implementeringen 
av de EU-rättsliga reglerna, och 
av domstolarnas ökade betydelse. 
Boken innehåller fyra delar: del 1, 
som diskuterar den danska av-
talsmodellen och dess utmaningar 
i EU; del 2, som fokuserar på EU-
rättens regler om arbetskraftens 
fria rörlighet, inklusive regler om 
utstationering av arbetstagare; del 
3, som belyser förbättringen av lev-
nads- och arbetsförhållandena, och 
diskuterar ett antal olika arbets-
rättsliga direktiv; och slutligen del 
4, som analyserar samordningen av 
sysselsättningspolitiken inom EU. 
Med detta upplägg lyfts den ökade 
betydelsen för grundläggande 
rättigheter i arbetslivet och EU-

forts. på s. 8

Dansk studie av nordiskt intresse

E
n tredjelandsmedborgare 
som arbetat illegalt i en 
medlemsstat kan ha rätt till 

lönegaranti, enligt en dom från 
EU-domstolen.

Tümer var en turkisk medborga-
re som hade bott i Nederländerna 
sedan 1988. År 2007 kunde han 
inte längre få uppehållstillstånd, 
men fortsatte trots det att arbeta i 
landet. 2008 blev han uppsagd i och 
med att arbetsgivaren gjorde kon-
kurs. Han ansökte då om lönega-
ranti från den nederländska staten.

I förhållande till sin arbetsgivare 
var Tümer enligt nederländsk civil-
rätt en arbetstagare, som hade rätt 
till lön för utfört arbete. Arbets-
löshetslagstiftningen, som innehöll 
regler om lönegaranti, undantog 
däremot medborgare i tredje land 
som inte var lagligen bosatta i Ne-
derländerna.

Den nederländska centrala över-
klagandenämnden begärde i den 
situationen ett förhandsavgörande 
från EU-domstolen och ställde 
frågan: Kan en anställd tredjelands-
medborgare uteslutas från sin rätt 
till utestående lön enligt direk-
tivet om skydd för arbetstagare 
vid arbetsgivarens insolvens, med 
hänvisning till att han uppehåller 
sig illegalt i medlemsstaten?

Domstolen påpekade att di-
rektivet om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställ-
ning (2003/109), som ger rätt till 
likabehandling med landets egna 
medborgare på vissa områden, vis-
serligen bara är tillämpligt på dem 
som vistas lagligen i landet. Detta 
uteslöt emellertid inte att andra 
rättsakter, som till exempel lönega-
rantidirektivet, för att uppfylla sina 
syften ger rättigheter till tredje-
landsmedborgare på andra villkor. 

Domstolen menade vidare att 
det skulle strida mot det sociala 
målet för lönegarantidirektivet 
att undanta personer som i den 
nationella civilrätten erkändes som 
arbetstagare. Medlemsstaterna 
kan följaktligen inte enligt eget 
gottfi nnande defi niera begrep-
pet arbetstagare på ett sådant sätt 
att lönegarantidirektivets sociala 

mål äventyras. Insolvensdirektivet 
(2002/74) utgör därför hinder för 
en nationell lagstiftning om skydd 
för arbetstagare vid arbetsgivarens 
insolvens som utesluter tredjelands-

medborgare som vistas olagligen i 
medlemsstaten men som är arbets-
tagare enligt landets civilrättsliga 
regler.             

 Catharina Calleman

Professor vid Stockholms universitet

C-311/13 O. Tümer mot Raad van bestuur 
van het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen, dom 5 november 2014

E
U-domstolen har i ett 
fl ertal fall avgjort frågor om 
nationella kontrollåtgär-

ders hindrande  effekt på den fria 
rörligheten för tjänster. Artikel 
56 i EUF-fördraget ger emeller-
tid rättigheter inte endast åt den 
som tillhandahåller tjänster från 
en medlemsstat till en annan utan 
också åt den som mottar tjänsterna, 
vilket aktualiseras i det senaste 
målet i raden, de Clercq m.fl .

Fallet rör en anmälningsskyldig-
het som åvilar tjänstemottagaren i 
Belgien och kompletterar utländska 
arbetsgivares skyldighet att anmäla 
när de utstationerar arbetstagare 
till landet. Om inte arbetstagarna 
kan visa upp ett mottagningsbevis 
på att deras  arbetsgivare har gjort 
någon anmälan ska den belgiska 
tjänstemottagaren göra en anmälan 
till myndigheten.

EU-domstolen påpekar att ut-
stationeringsdirektivet (96/71) ger 
utstationerade arbetstagare vissa 

sociala rättigheter och att det är 
dem som anmälan  avser att skydda. 
Domstolen har redan tidigare 
fastställt att ett krav på att arbetsgi-
varen gör en anmälan före utstatio-
neringen är en berättigad inskränk-
ning av den fria rörligheten. Enligt 
domstolen kan ett krav på kontroll 
av om anmälningen har gjorts och –  
om inte – motsvarande skyldighet 
för tjänstemottagaren ses som en 
naturlig följd och nödvändig för att 
uppnå syftet. Sanktioner, inklusive 
straffrättsliga sådana, kan  också 
vara nödvändiga, om de är propor-
tionella. EU-domstolen överläm-
nade åt den nationella domstolen 
att göra proportionalitetsbedöm-
ningen, men lämnade utrymme för 
att den belgiska lagstiftningen är 
förenlig med EU-rätten.

Caroline Johansson

Doktorand vid Uppsala universitet

C-315/13 De Clercq m.fl. dom den 3 
december 2014

Belgisk anmälningsplikt godkänd

Fel neka tredjelandsmedborgare 

lönegaranti för illegalt arbete
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Filip Dorssemont, Klaus Lörcher and 
Isabelle Schömann (red): The Euro-
pean Convention on Human Rights 
and the Employment Relation: Hart 
Publishing 2013, 442 sid., ISBN 978-
1-84946-338-6

E
nligt Lissabonfördraget ska 
EU ansluta sig till Euro-
parådets konvention om 

de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna (EKMR), 
vilket öppnar för nya möjligheter 
att åberopa grundläggande rättig-
heter och för att sådana ska få en 
starkare ställning inom EU. Hu-
vudtemat för denna intressanta och 
aktuella antologi är förhållandet 
mellan EU-domstolens tolkning av 
EU-rätten och Europadomstolens 
tolkning av EKMR i frågor som rör 
förhållanden i arbetslivet. Syftet är 
att framhålla de möjligheter som 
fi nns i EKMR och diskutera hur 

lens praxis i mål med kopplingar 
till arbetslivet. Här diskuteras 
tvångsarbete, rätten till domstols-
prövning, respekten för privatlivet, 
religionsfrihet, yttrandefrihet, för-
eningsfrihet, rätt till förhandlingar 
och att vidta stridsåtgärder, ägande-
rätten samt diskriminering. 

I ett avslutande kapitel konsta-
terar Filip Dorssemont och Klaus 
Lörcher att Europadomstolen 
genom Demir och Baykara-domen 
öppnat dörren för en mera social 
dimension i sin rättspraxis. Men 
ännu viktigare är att domstolen 
etablerat en metod att hänvisa till 
de relevanta internationella instru-
ment som skyddar mänskliga och 
sociala rättigheter som kommer 
från FN och ILO, Europarådet 
(främst dess sociala stadga) och till 
och med från EU. I sin tolkning av 
EKMR hänvisar Europadomstolen 
vidare till praxis från de relevanta 
övervakningsorganen för dessa 
internationella instrument. 

Birgitta Nyström

 

dess principer förhåller sig till EU-
rättens ekonomiska grundprinciper.

Antologin är ett resultat av ett 
forskningsprojekt som leds av the 
Transnational Trade Union Rights 
Network, ett fristående nätverk 
av experter som är rådgivande till 
European Trade Union Institute 
(ETUI). Boken är uppdelad i en 
mer allmän del och en del där 
Europadomstolens rättspraxis ana-
lyseras under de artiklar i EKMR 
som har relevans för arbets- och 
anställningsförhållandet. 

I antologins allmänna del dis-
kuteras bl.a. processen för EU:s 
anslutning till EKMR, och det görs 
en ingående analys av Demir och 
Baykara-målet samt av hur Europa-
domstolen följt upp detta i senare 
avgöranden. 

I den andra delen av boken 
går välkända experter på området 
grundligt igenom Europadomsto-

stadgan och Europakonventionen 
inte tydligt fram, vilket är något 
förvånande givet utvecklingen 
under senare år.

Rättsdogmatisk metod används i 
analysen av det danska och EU-
rättsliga materialet, och särskilt 
fokus ligger på rättspraxis från EU-
domstolen och danska domstolar. 
Perspektiv från industrial relations- 
och statsvetenskaplig forskning om 
EU och den pågående europeiska 

integrationsprocessen berikar den 
rättsliga analysen.

Kristiansen fi nner att domsto-
larnas ökade betydelse inte tycks 
ha medfört några markanta föränd-
ringar av den danska förhandlings-
kulturen, men framhåller samtidigt 
att arbetsmarknadsparterna på 
senare år i ett antal frågor har haft 
svårt att nå enighet om nödvändiga 
anpassningar i förhållande till EU-
domstolens rättspraxis. En intres-
sant slutsats är också att det inte 
fi nns några tydliga tecken på att de 
danska domstolarna försöker att 

”skydda” avtalsmodellen genom att 
undvika att begära förhandsavgö-
randen från EU-domstolen.

Sammanfattningsvis är Kristi-
ansens bok en välskriven, ambitiös 
och brett upplagd studie. Trots 
att dansk arbetsrätt är i fokus så 
är studien av intresse och relevans 
också för läsare från andra nordiska 
länder, och betonar aktuella frågor 
om samspelet mellan EU-rätten 
och nationell rätt och utmaningar 
för den nordiska modellen.
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