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S
ka europeiska standardise-
ringsorgan bestämma vad 
som är ett brott mot ett an-

ställningsavtal i medlemsländerna? 
Det är i varje fall på väg att hända, 
upptäckte ett svenskt skyddsombud 
som deltog i arbetet med att ta 
fram en standard för säkerhetstjäns-
ter. Så fi ck de fackliga organisatio-
nerna upp ögonen för att de har ett 
nytt område att bevaka, om det inte 
”smygvägen” ska skapas regler på 
EU-nivå som strider mot kollektiv-
avtal och arbetsrättslig lagstiftning i 
medlemsländerna. Nu ska nämligen 
”the new approach” börja tillämpas 
också på tjänster.

Det var på 1980-talet som the 
new approach var ny. I samband med 
att Romfördraget ändrades så att 
EG uttryckligen fi ck möjlighet att 
anta regler om hälsa och säkerhet 
i arbetet, hade Europeiska kom-
missionen kommit på en smart idé. 
När det gällde maskiner, skyddsut-
rustning och andra produkter som 
formar arbetsmiljön skulle säker-
hetskraven inte bestämmas av EG:s 
lagstiftare, utan av de europeiska 
standardiseringsorganen. På så sätt 
kunde man undvika politiska slags-
mål i ministerrådet om hur hög 
skyddsnivån borde vara. Det skulle 
göras till en teknisk fråga.

Och så har det varit sedan dess. 
Kommissionen uppdrar åt ett 
standardiseringsorgan att i tekniska 
termer beskriva vilka krav en viss 
typ av produkt ska uppfylla för att 
vara förenlig med EU:s lagstift-
ning. Resultatet blir en s.k. har-
moniserad standard och efter det 
kan medlemsländerna inte längre 
ha egna standarder. Formellt är 

arbetsgivarna i och för sig inte 
skyldiga att följa dem – en standard 
är per defi nition en frivillig norm 
– men i realiteten blir de närmast 
tvungna att göra det. Dels brukar 
europeiska och nationella myndig-
heter hänvisa till harmoniserade 
standarder i olika bindande före-
skrifter, dels används de gärna som 
tekniska specifi kationer vid offent-
lig upphandling, så att den som vill 
lämna in anbud måste rätta sig efter 
standarden för att kunna vara med 
och tävla om kontraktet.

Det här har inte bara gjort att 
EU har kunnat anta en mängd 
regler om minimikrav för hälsa och 
säkerhet, det har också gynnat den 
fria rörligheten för varor. Kommis-
sionen har följaktligen fått en smart 
idé igen: även den fria rörligheten 
för tjänster behöver stimuleras; 
därför bör också tjänster standardi-
seras på samma sätt. Idag fi nns bara 
få tjänstestandarder och de är inte 
harmoniserade, utan har kommit 
till på initiativ av standardiserings-
organens egna medlemmar. EU:s 
regler om hur det ska gå till att ta 
fram harmoniserade standarder 
har nämligen inte omfattat tjäns-
ter. Men sedan den 1 januari 2013 
gäller en ny EU-förordning som 
ska ändra på det. Och standardise-
ringsorganen är beredda; inom den 
största, CEN, fi nns tekniska kom-
mittéer för exempelvis transport-
tjänster, underhåll (maintenance), 
förvaltning av anläggningar (facility 
management) och turisttjänster, för 
att bara nämna några.

Men att bestämma vilka kvali-
tetskrav en tjänst ska uppfylla är 
något annat än att slå fast tekniska 

krav på döda ting, eftersom de kan 
röra den personal som ska utföra 
arbetet. Det insåg Ulf Jarnefjord, 
regionalt skyddsombud i Svenska 
Transportarbetareförbundet, som 
2011 deltog i arbetet med att ta 
fram en europeisk standard för 
fl ygplats- och luftfartssäkerhets-
tjänster (EN 16082:2011). Den 
allra största delen av standar-
den handlar om personalpolitik, 
rekrytering och utbildning av 
personalen. Bland annat anges noga 
hur ett anställningsavtal ska se ut, 

Standardiseringsorganen är 
privaträttsliga organisationer som 
antar sina egna interna arbetsord-
ningar och själva bestämmer vilka 
som kan vara medlemmar. Enligt 
Världshandelsorganisationens 
grundprinciper ska emellertid alla 
berörda parter vara delaktiga i 
standardiseringsarbetet. Syftet är 
att i samförstånd mellan alla intres-
senter komma fram till frivilliga, 
gemensamma normer för varor 
och tjänster.

forts. på s. 2

Standarder som strider mot kollektivavtal 
när the new approach tillämpas på tjänster
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Ahlberg, Institutet för social civilrätt, 
Juridiska institutionen, Stockholms 
universitet, SE-106 91 Stockholm, 
Sverige.

Prenumerera 

gratis på

EU & arbetsrätt

och i tretton punkter räknar den 
upp olika beteenden som innebär 
att arbetstagaren bryter mot sitt 
anställningsavtal – med andra ord 
vad som kan vara saklig grund för 
uppsägning eller avskedande.

Ulf Jarnefjord kunde se till att 
Sverige fi ck ett undantag för dessa 
två artiklar eftersom frågor som 
rör anställningsavtal är reglerade i 
lagen om anställningsskydd och är 
en sak för arbetsmarknadens parter. 
Annars hade de gällt för säkerhets-
tjänster på fl yg och fl ygplatser även 
i Sverige. Och de gäller i alla andra 
medlemsländer som inte har anmält 
att de vill avvika från dem.

Man behöver inte vara konspira-
toriskt lagd för att anta att liknande 
kollisioner kan uppstå igen. Det 
blir avgörande hur kommissionen 
utformar sina mandat och hur det 
nya regelverket kommer att tilläm-
pas. Den Europeiska Fackliga Sam-
organisationen, EFS, understryker 
i ett uttalande att standarderna 
måste respektera kollektivavtal och 

att det är ILO som ansvarar för 
att skapa och tolka internationella 
arbetsnormer. EFS har också dragit 
slutsatsen att facken behöver ägna 
mer uppmärksamhet åt standardise-
ringsarbetet i fortsättningen. 

– Det är ju inga trepartssamtal 
när standarderna tas fram. Det är 
mest enskilda företagare som sitter 
i de tekniska kommittéerna och 
man möter sällan myndighetsper-
soner eller några fackliga kolleger 
i de här sammanhangen, säger Ulf 
Jarnefjord.

EFS är för övrigt kritisk mot 
hela idén att standarder ska an-
vändas för att komma runt svåra 
lagstiftningsprocedurer. Politiska 
frågor ska kanaliseras genom de-
mokratiska beslutsprocedurer och 
inte genom tekniska kommittéer, 
skriver EFS i uttalandet.

Kerstin Ahlberg

KOM(2011) 315 Förslag till förordning 
om europeisk standardisering
Förordning nr 1025/2012 om europe-
isk standardisering

forts. från s. 1

A
tt sjuksköterskorna i fack-
förbundet Tehy fi ck högre 
lön än de som var organi-

serade i SuPer betyder inte att de 
senare var diskriminerade därför att 
de valt att gå med i en viss facklig 
organisation. Lika lite blev Tehys 
medlemmar diskriminerade när de 
fi ck lägre lön än sköterskor som 
omfattades av ett annat kollek-
tivavtal än Tehys. Den slutsatsen 
drar Finlands Högsta domstol i två 
färska domar.

I det ena målet klagade alltså en 
medlem i SuPer och i det andra var 
det en av Tehys medlemmar. Båda 
yrkade att deras arbetsgivare skulle 
kompensera dem för att deras 
kolleger som omfattades av andra 
kollektivavtal fi ck mer betalt. Enligt 
dem stred detta mot arbetsavtalsla-
gens förbud mot diskriminering 
bland annat på grund av överty-
gelse, fackföreningsverksamhet, po-
litisk verksamhet eller någon annan 
därmed jämförbar omständighet.

Bakgrunden är att Tehys med-
lemmar år 2007 genomförde en 
uppmärksammad strejk, medan 
SuPer slöt avtal utan stridsåtgärder. 
Efter Tehy-strejken har det i Fin-
land varit en omstridd fråga ifall ett 
kollektivavtal är diskriminerande 
om det garanterar det avtalsslu-
tande fackförbundets medlemmar 
mer förmånliga villkor än dem som 
inte är medlemmar. Medan rätts-
processerna pågick publicerade till 
exempel landets biträdande justitie-
kansler ett beslut där han menade 
att sådana kollektivavtalsvillkor kan 
strida mot grundlagen eftersom de 
diskriminerar icke-medlemmar. 

Högsta domstolen kom emeller-
tid fram till att det faktum att olika 
kollektivavtal ger olika resultat för 
sina förbunds medlemmar inte i sig 
innebär någon diskriminering. Sen 
är det en annan sak att arbetsgi-
varna måste behandla sina anställda 
lika och sträva efter att – om det är 
möjligt – utjämna skillnaderna på 

sikt. 
Domstolen lyfter fram grundla-

gens skydd för föreningsfriheten, 
som inbegriper en rätt att bilda 
fackföreningar, vilka i sin tur har 
rätt att tillvarata sina medlem-
mars intressen genom kollektiva 
förhandlingar. Den tillägger att 
samma föreningsfrihet också 
skyddas av en rad internationella 
konventioner. 

Högsta domstolen påpekar att 
kollektivavtalet är en helhet som är 
resultatet av förhandlingar och som 
kollektivavtalssystemet är utformat 
i Finland kan det fi nnas fl era kol-
lektivavtal på samma arbetsplats. 
Parterna på arbetsplatsen är då 
skyldiga att tillämpa det avtal som 
deras egna organisationer har slutit. 
Att något villkor är mer förmånligt 
i ett avtal innebär inte automatiskt 
att det är diskriminerande. Efter-
som kollektivavtalet är en helhet 
kan något annat villkor i det andra 
avtalet vara bättre. De två sköter-
skorna hade följaktligen inte fått 
lägre lön på grund av sin överty-
gelse utan för att de hade valt att gå 
med i en viss fackförening. 

I de aktuella fallen hade sjukskö-
terskornas arbetsgivare dessutom 
jämnat ut löneskillnaderna inom 
ett par år. Därför hade de uppfyllt 
kravet på att behandla sina anställda 
lika, enligt domstolen.

Kerstin Ahlberg

KKO:2013:10 och KKO:2013:11, 
dom den 15 februari 2013 (endast på 
finska)

Facklig oro...

Ingen diskriminering att strejkande sköterskor

fick mer betalt än de som skrev på utan strid
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E
ftersom omfattningen av 
överträdelsen har minskat 
avsevärt sedan 2008 kommer 

Eftas övervakningsmyndighet ESA 
inte att gå vidare med klagomålen 
på hur Norge tillämpar ILO:s kon-
vention nr 94 om arbetsklausuler 
i offentliga kontrakt. Så motiverar 
ESA sitt beslut att lägga ned ären-
det –  ett beslut som framstår som 
en politisk kompromiss.

Bara två månader efter EU-
domstolens dom i målet Rüffert 
2008 öppnade ESA på eget initiativ 
ett ärende mot Norge (se EU & 
arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 7). ESA 
ifrågasatte föreskriften om lö-
ner och arbetsvillkor i offentliga 
kontrakt som innebar att upphand-
lande myndigheter skulle kräva 
att anställda hos leverantörer och 
eventuella underleverantörer ska 
ha kollektivavtalsenliga (tariffl ike) 
löner och arbetsvillkor, eller villkor 
som inte är mindre förmånliga än 
”det som annars är normalt för 
vederbörande ort eller yrke”. ESA 
byggde sin argumentation helt och 
hållet på EU-domstolens resone-
mang i Rüffert och hävdade att den 
norska bestämmelsen stred både 
mot EES-avtalets artikel 36 om fri 
rörlighet för tjänster och mot utsta-
tioneringsdirektivet (96/71). Över-
vakningsmyndighetens invänd-
ningar låg på två plan. Det ena var 
att föreskriften inte var tillräckligt 
klar – transparent – när det gällde 
vilka krav på lön och arbetsvillkor 
som en tillhandahållare av tjänster 
(tjenesteytere) skulle ställas inför. 
Den andra invändningen gick ut på 
att hänvisningen till ett ”gällande 
landsomfattande kollektivavtal” 
innebar att det materiella kravet 
inte var fastställt på något av de sätt 
som anges i utstationeringsdirekti-
vets artikel 3.8.

Norges regering anförde att 
föreskriften inte stred mot EES-
rätten, men lade sommaren 2010 
ändå fram ett förslag med möjliga 
ändringar. Utkastet gick på re-
miss (høring), men i första vändan 
gjordes inget mer åt saken. Ett 
år senare följde ESA upp med ett 
så kallat motiverat yttrande där 

den höll fast vid sin ståndpunkt. 
Som ”svar” från norsk sida gjordes 
smärre ändringar i föreskriften. 
Enligt en ny bestämmelse ska 
uppdragsgivarna i meddelandet om 
upphandling eller i förfrågningsun-
derlaget upplysa om att kontraktet 
kommer att innehålla krav på löner 
och arbetsvillkor. Även den mate-
riella regeln ändrades. Kravet på 
”kollektivavtalsenliga” villkor etc. 
ska gälla för områden som inte 
omfattas av allmängiltigförklarade 
avtal, och begreppet löne- och 
arbetsvillkor preciserades (se EU & 
arbetsrätt nr 4/2011 s.4). Samtidigt 
framhöll arbetsmarknadsministern 
att Norge inte skulle böja sig för 
eventuella krav från ESA på ytterli-
gare ändringar, om det så skulle bli 
nödvändigt att ta saken till Efta-
domstolen. 

I december 2012 lade så ESA 
ned ärendet. Övervakningsmyndig-
heten konstaterade att föreskriften 
fortfarande hänvisar till kollek-
tivavtal som inte är allmängiltig-
förklarade och att upphandlande 
myndigheter följaktligen kan kräva 
att utstationerade arbetstagare i 
vissa branscher får arbetsvillkor 

som inte är desamma som de som 
är tillämpliga på andra arbetstagare 
i branschen i Norge. ESA moti-
verade sitt beslut att trots detta 
lägga ned ärendet med att Norge 
hade fortsatt arbetet med att skapa 
transparens, och att allmängiltig-
förklarade minimikrav på löne- och 
arbetsvillkor gäller på stora områ-
den (”major sectors”), särskilt i bygg-
branschen. Det handlade, som ESA 
såg det, om en ökning av antalet 
allmängiltigförklarade kollektivav-
tal. Därmed har omfattningen av 
överträdelsen avsevärt minskat (”the 
scope of infringement has signifi cantly 
been reduced”). Samtidigt gjorde 
ESA det vanliga förbehållet om att 
kunna ta upp ärendet igen, om ny 
information eller andra omständig-
heter gör det motiverat.

ESA:s avgörande framstår helt 
klart som en politisk kompromiss. 
Även om Norge har tillmötesgått 
invändningen om bristande trans-
parens, i varje fall en bra bit på väg, 
kan man svårligen påstå att antalet 
allmängiltigförklarade kollektivav-
tal ökat eller att de täcker ett större 
område. Det är möjligt att ESA:s 
avgörande har samband med att 
Europeiska kommissionen har varit 
skeptisk till övervakningsmyndig-
hetens ståndpunkt. 

Stein Evju

D
et fi nns inte tillräckligt 
intresse ur EES-synpunkt 
(insuffi cient EEA interest) 

att driva saken om ID-korten på 
norska byggarbetsplatser vidare. 
Med denna formulering meddelade 
Eftas övervakningsmyndighet ESA 
att den inte tänker göra något åt 
klagomålen på den norska före-
skriften om obligatoriska ID-kort 
på byggarbetsplatser i landet. 

ESA och Norges regering har 
haft skriftväxling och samtal om 
detta sedan 2009 då ESA fi ck in 
klagomål om att den två år gamla 
föreskriften stred mot artikel 16.2e 
i direktivet om tjänster på den 
inre marknaden (2006/123) och 
mot EES-avtalets artikel 36 om fri 
rörlighet för tjänster. Men ESA har 
nu alltså beslutat att inte gå vidare 
med klagomålet. Samtidigt betonar 
den att den inte har tagit ställning 

ESA ger sig om arbetsklausuler vid 

offentlig upphandling...

till om föreskriften är förenlig med 
direktivet och artikel 36.

Precis som ESA:s beslut att 
lägga ned ärendet om Norges till-
lämpning av ILO:s konvention 94 
(se ovan) tycks alltså detta beslut 
innehålla ett mått av politiska 
överväganden: det är inte uteslutet 
att de norska reglerna strider mot 
EES-avtalet, men intresset att driva 
saken är inte tillräckligt. Även om 
ESA är en självständig institution 
som fattar beslut under eget ansvar 
har myndigheten ett regelbundet 
erfarenhetsutbyte med Europeiska 
kommissionen med syftet att rätts-
tillämpningen inom EES-området 
ska bli enhetlig. Det verkar uppen-
bart att den då ibland drar slutsat-
sen att en fråga är för principiell för 
att hamna i Eftadomstolen innan 
den har kommit under EU-dom-
stolens bedömning. Kerstin Ahlberg

...och om obligatoriskt ID på byggen



4

EU & arbetsrätt Nr 1 • 2013

D
et innebar en grav kränk-
ning av föreningsfriheten 
när den svenska Arbets-

domstolen dömde Byggnads och 
Elektrikerförbundet att betala 
skadestånd i Laval-målet. Det anser 
ILO:s expertkommitté som äntli-
gen har sagt sitt med anledning av 
den svenska regeringens rapporte-
ring till ILO år 2010 om tillämp-
ningen av ILO:s konvention nr 87 
om föreningsfriheten och organi-
sationsrätten och de synpunkter 
som LO och TCO bifogade (se EU 
& arbetsrätt nr 3/2010 s. 2). Även 
ändringarna i utstationeringslagen 
anses oförenliga med ILO:s krav. 

Frågan om EU-domstolens dom 
i Laval-målet går att förena med de 
skyldigheter som medlemsländerna 
har enligt ILO:s konvention nr 87 
har varit omstridd. Expertkom-
mittén understryker att den inte 
uttalar sig om ifall EU-domstolens 
tolkning av EU-rätten är riktig. 
Undersökningen syftar istället till 
att klargöra om de effekter som 
domarna i Laval- och Viking Line-
målen får på nationell nivå gör att 
arbetstagare förvägras rättigheter 
som skyddas av konventionen. 
Denna bedömning belyser dock 
även i vilken mån EU-rätten är 
förenlig med ILO:s regelverk. 
Grav kränkning döma ut skadestånd

Expertkommittén klargör att det 
strider mot konventionen att ålägga 
en fackförening skadeståndsansvar 
för en stridsåtgärd som var tillåten 
enligt nationell rätt när den vidtogs 
och fackföreningen inte rimligen 
kunde förutse att den skulle anses 
oförenlig med EU-rätten. Det 
faktum att Arbetsdomstolen år 
2004 hade slagit fast att stridsåt-
gärderna var förenliga med svensk 
rätt innebär enligt expertkommit-
tén att fackföreningarna genom 
AD:s slutliga dom år 2009 ålades 
sanktioner för att ha fullföljt en 
legitim stridsåtgärd – något som 
utgör en grav kränkning av fören-
ingsfriheten. Eftersom de redan 
har betalat skadeståndet begär 
expertkommittén att regeringen ska 
försöka fi nna lösningar för hur de 
två fackföreningarna ska kompen-

seras. Regeringen ställs här inför en 
ovanlig situation – kanske fi nns det 
anledning att damma av professor 
emeritus Tore Sigemans förslag om 
ersättning ex gratia (av nåd, se EU 
& arbetsrätt nr 3/2010 s. 4).
Utstationeringslagen bör ses över

Expertkommittén kritiserar också 
begränsningen av rätten att vidta 
stridsåtgärder i utstationeringsla-
gen. Kommittén upprepar vad den 
sagt redan i det s.k. Balpa-ärendet 
(se EU & arbetsrätt nr 1/2010 s. 
1), nämligen att den aldrig vid 
bedömningen av vad som kan 
vara en godtagbar begränsning av 
strejkrätten har sett något behov 
av att göra en intresseavvägning 
med hänsyn till etableringsfrihe-
ten eller friheten att tillhandahålla 
tjänster. Mot den bakgrunden ser 
kommittén med oro på utstatione-
ringslagens begränsningar i rätten 
att vidta stridsåtgärder även när en 
fackförening har medlemmar på 
arbetsplatsen och oavsett om kol-
lektivavtal gäller för arbetstagarna. 
Expertkommittén menar att även 
utländska arbetstagare ska ha rätt 
att representeras av en fackförening 
som de själva väljer och som kan 
tillvarata deras intressen, och att 
denna fackförening ska ha möjlig-
het att tillvarata sina medlemmars 
intressen bl. a. med hjälp av strids-
åtgärder. Kommittén begär därför 
att regeringen ska se över ändring-
arna i utstationeringslagen så att 
fackföreningar som representerar 
utstationerade arbetstagare inte 
begränsas i sina rättigheter enbart 
på grund av företagets nationalitet

Här tar expertkommittén 
fasta på en aspekt som inte direkt 
behandlades i Laval-målet. De två 
fackförbunden hade inga medlem-
mar på arbetsplatsen. Därför är det 
inte uteslutet att de ändringar som 
kommittén begär kan vara förenliga 
med EU-rätten. EU-domstolens 
intresseavvägning i Laval-målet 
hade kunnat få ett annat resultat 
om stridsåtgärden syftat till att få 
till stånd ett kollektivavtal för de 
egna medlemmarna. Det faktum att 
ILO:s expertkommitté nu klar-
lagt innehållet i konvention nr 87 

borde rimligtvis också beaktas av 
EU-domstolen vid en motsvarande 
intresseavvägning. 
Arbetsgivarna ifrågasätter 

expertkommittén

Detta leder till frågan om vilken 
betydelse expertkommitténs be-
dömning har. Som EU & arbetsrätt 
tidigare uppmärksammat (se nr 
3/2012 s. 5 – 6) är arbetstagarsidan 
och arbetsgivarsidan oeniga om 
expertkommitténs funktion och om 
huruvida ILO:s regelverk överhu-
vudtaget skyddar strejkrätten. 

Expertkommitténs 20 ledamöter 
tillsätts av ILO:s styrelse och har i 
uppdrag att utifrån sin oberoende 
och opartiska ställning objektivt 
bedöma om staternas lagstiftning 
och praxis är förenlig med ratifi ce-
rade konventioner. För att utföra 
sitt uppdrag måste den, som kom-
mittén själv påpekar i årets rapport, 
uttrycka sin syn på konventionernas 
innebörd. Tolkningarna blir dock 
bindande enbart när de behandlas 
så av t.ex. internationella eller na-
tionella domstolar. När det spe-
cifi kt gäller strejkrätten förklarar 
kommittén att då den 1959 hade 
kommit fram till att strejkrätten 
innefattas i konventionen, blev det 
sedan nödvändigt att klargöra dess 
gränser. 
Uppfattas som vägledande

Expertkommitténs praxis uppfat-
tas som vägledande och åberopas 
exempelvis av Europadomstolen 
för de mänskliga rättigheterna. 
Kommitténs tolkningsfunktion har 
också länge godtagits av ILO:s tre 
parter. Att bara några fall behandlas 
i den s.k. applikationskommittén, 
som arbetsgivarna hänvisar till, 
beror på tidsbrist och är på intet vis 
avgörande för om expertkommit-
téns bedömning ska tas på allvar. 

I det aktuella fallet kan man 
knappast heller påstå att kommit-
tén har tagit ut svängarna. Den har 
fokuserat på vad man kan kalla den 
fackliga föreningsfrihetens kärna. 

Petra Herzfeld Olsson, docent 

Uppsala universitet 

Report of the Committee of Experts 
on the Application of Conventions and 
Recommendations Report III (Part 1A)

ILO-kritik: Laval-domen grav kränkning av föreningsfriheten

Staten bör kompensera facken för skadeståndet
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N
ej, det gick inte att få res-
ning i ett mål som avgjordes 
av tingsrätten 2009 bara 

för att senare praxis från Arbets-
domstolen och EU-domstolen 
tyder på att tingsrätten dömde fel. 
Det har en SAS-pilot fått erfara se-
dan Sveriges Högsta domstol, HD, 
avslagit hans resningsansökan.

Piloten ansåg sig diskriminerad 
på grund av ålder när SAS år 2008 
sade upp honom och ytterligare 
ett 50-tal kabinanställda som fyllt 
60 år oberoende av deras platser i 
turordningen, eftersom de till skill-
nad från yngre anställda hade sin 
försörjning tryggad genom pensio-
nen. Han väckte talan i tingsrätten 
men förlorade. 

25 av hans uppsagda kolleger 
vände sig i stället till Diskrimine-
ringsombudsmannen, som inte för 
talan i allmänna domstolar utan i 
Arbetsdomstolen. Och kollegerna 
fi ck rätt (se EU & arbetsrätt nr 
2/2011 s. 3). Det var snopet för 
piloten som inte hade överklagat 
tingsrättens dom, för i så fall hade 
även hans mål till sist avgjorts i AD. 
Men nu var det för sent.

Därför begärde han i stället 
resning i Högsta domstolen. Att få 
resning är mycket svårt, men kan 
beviljas om det har kommit fram 
nya omständigheter eller bevis som 
sannolikt skulle ha gjort att utgång-
en i målet blivit annorlunda, eller 
om rättstillämpningen uppenbart 
har stridit mot lag. I det senare fal-
let måste dock ansökan göras inom 
sex månader från det att domen 
vann laga kraft. Här hade det gått 
två år. Pilotens juridiska ombud 
ifrågasatte därför också om sexmå-
nadersfristen var förenlig med EU-
rätten och begärde att HD skulle 
fråga EU-domstolen om detta.

Men det behövdes inte, menade 
Högsta domstolen. Enligt HD 
framgår det redan tillräckligt klart 
av EU-domstolens praxis att den 
fäster stor vikt vid principen om 
rättskraft, och att det inte fi nns 
någon skyldighet för domstolarna 
att låta bli att tillämpa nationella 
processregler som innebär att av-
göranden vinner laga kraft, så länge 

inte situationer där EU-rätten är 
berörd särbehandlas och det inte i 
praktiken blir omöjligt eller orim-
ligt svårt ta tillvara sin rätt enligt 
EU-rätten. Det gäller även om det 
innebär att ett brott mot EU-rätten 
blir bestående, menar HD.

Eftersom varken ny praxis från 

D
en svenska regeringen mås-
te sätta stopp för arbetsgiva-
res möjlighet att kombinera 

olika tidsbegränsade anställningar 
för att slippa anställa tillsvidare. 
Det säger Europeiska kommissio-
nen i ett motiverat yttrande. Senast 
den 22 april måste regeringen rätta 
sig efter kommissionens påpekande 
om inte Sverige ska riskera att stäl-
las inför EU-domstolen.

Starten på den snart sex år 
långa historien är en anmälan från 
Tjänstemännens Centralorganisa-
tion, TCO. Organisationen klagade 
2007 till kommissionen (EU & 
arbetsrätt nr 1/2009 s. 4) på att 
lagen om anställningsskydd efter en 
ändring inte uppfyllde visstidsdi-
rektivets krav på effektiva åtgärder 
mot missbruk av tidsbegränsade 
anställningar. Genom att kombi-
nera olika slags anställningar kan 
arbetsgivare i princip ha arbetsta-
gare anställda hur länge som helst 
utan att de blir tillsvidareanställda 
(”fast anställda”), ansåg TCO. 

Den svenska regeringens har 
under alla turer menat att reglerna 
sammantaget ger fullgott skydd 
mot missbruk. Den har framhävt 
att tillsvidareanställning är huvud-
regel i svensk lagstiftning. För att 
tillmötesgå kommissionen har ändå 
två förslag till lagstiftning sänts 
på remiss ( se EU & arbetsrätt nr 
2/2011 s. 2 och 2/2012 s. 5), men 
utan att leda till proposition. I mit-
ten av januari i år sa arbetsmark-
nadsminister Hillevi Engström till 
nyhetsbyrån TT att regeringen 
beslutat att inte föreslå ändrade 
visstidsregler, eftersom det skulle 
riskera att försämra läget på arbets-
marknaden. 

I sitt motiverade yttrande 
konstaterar kommissionen nu att 
Sveriges enda åtgärd för att förhin-
dra missbruk av upprepade visstids-
anställningar är att anställningen 
övergår i tillsvidareanställning 
efter två år av antingen vikariat eller 
allmän visstidsanställning under 
en femårsperiod. Tidsgränserna 
är oberoende av varandra och tid 
i olika anställningsformer kan inte 
räknas ihop. För säsongsarbete och 
anställning av personer över 67 
år gäller inga gränser alls, noterar 
den. Genom att kombinera olika 
slags visstidsanställningar – allmän 
visstidsanställning, säsongsarbete, 
vikariat osv. –  kan en arbetsgivare 
alltså undvika att arbetstagaren blir 
tillsvidareanställd och visstidsan-
ställning kan dras ut i det oändliga, 
skriver kommissionen. 

Den åtgärd en stat väljer för att 
förhindra missbruk ska vara verk-
ningsfull i relation till syftet, beto-
nar kommissionen. Att kombinera 
tvåårsgränserna för allmän visstids-
anställning respektive vikariat med 
t. ex. ett tak för antalet förnyade 
anställningar skulle ha varit mer 
effektivt. En annan lösning vore en 
övre gräns på två år för tidsbegrän-
sade anställningar, oavsett anställ-
ningsform.

Kommissionens yttrande ana-
lyseras nu på regeringskansliet. 
Enligt Helle Ellehöj, kansliråd på 
Arbetsmarknadsdepartementet, är 
det för tidigt att säga om det fi nns 
några nya argument som stöder 
regeringens linje.

– Jag vill inte föregripa den be-
redning som pågår, säger hon.

Margareta Edling

Frilansjournalist

Att kollegerna vann i AD var inte skäl

ge SAS-pilot som förlorat resning

Arbetsdomstolen eller från EU-
domstolen är nya omständigheter 
eller bevis i rättegångsbalkens 
mening kan HD inte bevilja res-
ning på den grunden. Och frågan 
om tingsrättens rättstillämpning 
uppenbart stred mot lagen hade ju 
väckts på tok för sent. Därför får 
piloten fi nna sig i vad tingsrätten 
kom fram till.      Kerstin Ahlberg

Mål nr Ö 5168-11, Högsta domstolens 
beslut den 31 januari 2013

Kommissionen har tappat tålamodet 

med svenska visstidsregler
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E
fta-domstolens uttalanden 
är rådgivande, och Høyes-
terett har både kompetens 

och skyldighet att självständigt ta 
ställning till hur långt den ska följa 
sådana uttalanden. Så motiverar 
Norges högsta domstol sitt beslut 
att avslå nio skeppsvarvs klago-
mål på Tariffnemndas föreskrift 
om allmängiltigförklaring av vissa 
bestämmelser i kollektivavtalet för 
varvsindustrin år 2008 (se EU & 
arbetsrätt nr 1/2010 s. 3). Enligt 
Høyesterett strider bestämmelserna 
varken mot direktivet om utsta-
tionering av arbetstagare (96/71) 
eller EES-avtalets artikel 36 om fri 
rörlighet för tjänster.
Arbetstid, utenbystilleggg och 

kostnadsersättning

Målet gällde tre uppsättningar av 
regler. För det första var frågan 
om en utländsk tillhandahållare av 
tjänster (tjenesteyter) kan tvingas 
följa kollektivavtalets regler om 
arbetstid, som innebär kortare 
ordinarie arbetstid än vad arbets-
miljölagen tillåter, och om över-
tidsersättning. De andra frågorna 
rörde det så kallade utenbystillegget 
och den ersättning som ska täcka 
arbetstagarens utgifter för resa, 
kost och logi vid arbete utanför 
hemorten – vilket här skulle gälla 
utanför en utstationerad arbetstaga-
res bostad i hemlandet; kan sådana 
lönedelar ingå i den minimilön som 
värdstaten kan kräva att utländska 
företag betalar sina anställda enligt 
i artikel 3.1 i utstationeringsdirek-
tivet? Enligt de klagande skulle 
de två sista punkterna prövas inte 
bara mot direktivet utan även mot 
artikel 36 i EES-avtalet. Borgarting 
lagmannsrett bad Efta-domstolen 
om ett rådgivande uttalande. 

Efta-domstolen godtog i princip 
sådana regler om arbetstid och 
övertidsbetalning som målet gällde, 
förutsatt att de uppfyller EES-
rättens allmänna principer. Utenbys-
tillegget och ersättningarna för resa 
kost och logi är däremot inte mini-
milön i direktivets mening, ansåg 
Efta-domstolen. De skulle därför 
enbart kunna motiveras av hänsyn 
till offentlig orden (ordre public) enligt 

direktivets artikel 3.10 eller, när det 
gäller artikel 36 i EES-avtalet, av 
tvingande hänsyn till allmänintres-
set. Domstolen utgick alltså från att 
tillåtligheten av sådana regler måste 
bedömas utifrån båda regelverken. 
De konkreta bedömningarna av 
om de villkor som Tariffnemnda 
hade allmängiltigförklarat faktiskt 
uppfyllde dessa krav överlät Efta-
domstolen dock till lagmannsret-
ten att göra (se EU & arbetsrätt nr 
1/2012 s. 2).

Lagmannsretten frikände staten 
på alla punkter i en relativt kortfat-
tad dom där ”grundläggande sam-
hällsintressen” gavs en central plats 
(se EU & arbetsrätt nr 2/2012 s. 2).
Høyesterett kritisk till 

Eftadomstolens dom

När Høyesterett så satte slutpunkt 
för målet ställde den sig mycket 
kritisk till Efta-domstolens dom. 
Den poängterade att uttalandet var 
rådgivande, och framhöll att Høye-
sterett därför har kompetens och 
skyldighet att självständigt ta ställ-
ning till i vilken mån den ska lägga 
det till grund för sitt avgörande.

I arbetstidsfrågan utgick Høy-
esterett helt kortfattat från att 
hänsynen till likvärdigt skydd för 
utländska arbetstagare både hade 
beaktats särskilt av Tariffnemnda 
och var tillräckligt för att motivera 
bestämmelserna. 
Minimilön ska definieras på

nationell nivå 

När det gällde de två andra frå-
gorna kom förhållandet mellan 
direktivet och EES-avtalets artikel 
36 i förgrunden. Høyesterett 
argumenterade kraftfullt mot Efta-
domstolens ståndpunkt att innebör-
den av begreppet minimilön skulle 
behöva prövas utifrån något annat 
än utstationeringsdirektivet. Dom-
stolen påpekade också att begrep-
pet minimilön ska defi nieras på na-
tionell nivå enligt direktivets artikel 
3.1 andra stycket, och hänvisade 
bland annat till hur lön defi nieras 
i de regler som genomför direkti-
vet om uthyrning av arbetstagare 
(vikarbyrådirektivet, 2008/104) i 
norsk rätt. Høyesterett ansåg dock 
oberoende av detta att de allmän-

giltigförklarade bestämmelserna var 
förenliga både med direktivet och 
med artikel 36 på grund av hänsyn 
till ordre public.

Om utenbystillegget framhöll 
Høyesterett att syftet med allmän-
giltigförklaringen är att motverka 
social dumpning, och att skydd för 
utländska arbetstagares löne- och 
arbetsvillkor är ett av de främsta 
medlen för att göra det. Vidare 
rådde det knappast något tvivel om 
att kompensation för olägenheten 
med att bo borta från hemmet 
objektivt sett främjar skyddet av 
arbetstagaren. Inte heller är det 
någon beaktansvärd risk att arbets-
marknaden försämras för de utsta-
tionerade därför att arbetsgivaren 
är tvungen att betala utenbystillegg, 
eller att varvens kostnader ökar, 
menade Høyesterett.
Stor vikt vid samhällspolitiska 

hänsyn

Høyesteretts motivering för att 
även upprätthålla regeln om ersätt-
ning för kostnader med hänsyn 
till ordre public är omfattande och 
bygger på den norska ”frontfags-
modellens” betydelse för stabilitet 
i systemet för lönebildning, på 
arbetsmarknaden och i samhälls-
ekonomin. Här stödde den sig i 
stor utsträckning på vittnesmål från 
externa sakkunniga på samhällseko-
nomi och arbetslivsforskning.

I sina bedömningar fäster 
Høyesterett över huvud taget stor 
vikt vid samhälleliga och samhälls-
politiska hänsyn, vid sidan av de 
syften om likabehandling och skydd 
mot social dumpning som ligger 
till grund för det norska systemet 
med allmängiltigförklaring. Man 
kan lätt föreställa sig att Efta-
domstolen skulle ha kommit till 
andra slutsatser om den hade gjort 
de konkreta bedömningarna. Desto 
viktigare att nationella värderingar 
kan komma fram och till bättre ut-
tryck i behandlingen vid nationella 
domstolar.

Stein Evju

STX Norway Offshore AS m. fl. mot 
Staten v. Tariffnemnda, Høyesteretts 
dom HR-2013-00496-A, den 5 mars 
2013

Medhåll på alla punkter för norska staten

när Høyesterett avgjorde varvsmålet
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E
rik Toftgaard och ett 40-tal 
andra tidigare statsamtmænd i 
Danmark kan nog hoppas på 

att få den beredskapslön (rådighed-
sløn) som de nekades enbart för att 
de fyllt 65 och hade rätt till pension 
när deras tjänster drogs in (se EU 
& arbetsrätt nr 1/2012 s. 3), i varje 
fall om EU-domstolen håller med 
generaladvokaten Juliane Kokott. 
För Glennie Kristensen, som klagar 
på företaget Experians tjänstepen-
sionssystem där hon särbehandlas 
på grund av sin ungdom (se EU 
& arbetsrätt nr 4/2011 s. 3), är 
Kokotts förslag till dom inte lika 
uppmuntrande. 

De två målen, som har hän-
skjutits av Højesteret respektive 
Vestre Landsret, ger för första 
gången EU-domstolen anledning 
att tolka artikel 6.2 i det allmänna 
likabehandlingsdirektivet (2000/78) 
vilken tillåter att man har ålders-
gränser i tjänstepensionssystem.

Rådighedslønen omfattas över hu-
vud taget inte av artikel 6.2 och det 
strider mot förbudet mot åldersdis-
kriminering att alla som har rätt till 
pension nekas rådighedsløn oavsett 
om de vill gå i pension eller stå till 
förfogande för nytt arbete, menar 
generaladvokaten.

Experians pensionssystem om-
fattas däremot av undantagsregeln 

F
örst den 14 februari 2013, 
drygt ett år efter att den 
svenska Arbetsdomstolen, 

AD, beslöt inhämta förhandsavgö-
rande i de fyra mål som rör strids-
åtgärderna mot fartyget Sava Star, 
har AD formulerat tolkningsfrågan 
och skickat den till EU-domstolen 
i Luxemburg. Frågan som EU-
domstolen har att ta ställning till 
är om EES-avtalets regler om fri 
rörlighet för tjänster är tillämpliga 
när ett norskt rederis panamafl ag-
gade fartyg utför transporttjänster 
till Sverige (se AD 2012 nr 10 och 
EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 3). 

Av handlingar i målen framgår 

D
et strider varken mot 
mödraskyddsdirektivet, 
föräldraledighetsdirektivet 

eller direktivet om likabehandling 
mellan könen att kvinnor som går 
från obetald ledighet för vård av 
barn till mammaledighet inte får 
lön enligt kollektivavtal. Det säger 
generaladvokaten Juliane Kokott i 
sitt förslag till dom i två fi nska mål 
(se EU & arbetsrätt nr 4/2011 s. 3).

Enligt fi nsk lag fi nns tre sor-
ters ledighet för föräldrar: mam-
maledighet, föräldraledighet och 
därefter vårdledighet. Under de två 
första får de ersättning från sjukför-
säkringen, men vårdledigheten är 
obetald De två kvinnor som målen 
gäller var på vårdledighet när de 
blev gravida på nytt. De meddelade 
sina arbetsgivare att de ville avbryta 
den obetalda ledigheten och övergå 
till mammaledighet, men de nöjde 

sig inte med ersättningen från sjuk-
försäkringen utan krävde att få lön 
från arbetsgivaren. Kollektivavtalen 
innehöll nämligen regler om bibe-
hållen lön under mammaledighe-
ten. Där stod visserligen också att 
detta inte gällde när man går direkt 
från obetald ledighet till mammale-
dighet, men de två kvinnorna ansåg 
att detta var diskriminerande.

Deras fackförbund stöder dem, 
men det gör alltså inte EU-
domstolens generaladvokat. Det 
fi nns inget i EU-rätten som säger 
att man ska behålla sin lön under 
mammaledighet, menar hon.   KA

Mål C-512/11 Terveys- ja sosiaalialan 
neuvottelujärjestö TSN ry mot Terveyspal-
velualan Liitto ry och Mehiläinen Oy och 
mål C-513/11 Ylemmät Toimihenkilöt YTN 
ry mot Teknologiateollisuus ry och Nokia 
Siemens Networks Oy, generaladvokatens 
förslag till dom den 21 februari 2013

Frågor  om panamaflaggat fartyg

äntligen på väg till EU-domstolen
att parterna inte varit överens om 
hur tolkningsfrågan skulle stäl-
las. Arbetstagarorganisationerna 
(SEKO och Transport) ändrade så 
sent som i december 2012 in-
ställning genom att åberopa lex 
Britannia, som innebär att det 
är tillåtet att vidta stridsåtgärder 
för att undantränga ett utländskt 
kollektivavtal. Den bestämmelsen 
underkändes av EU-domstolen 
i Laval-domen i förhållande till 
arbetsgivare inom EES. I sam-
band med denna justering begärde 
förbunden att EU-domstolen också 
skulle tillfrågas om vilken betydelse 
det kollektivavtal har som arbets-

givarparten hävdar hade slutits med 
en rysk arbetstagarorganisation 
innan stridsåtgärderna vidtogs. AD 
konstaterade att den frågan förvisso 
kan bli aktuell, men att det skulle 
kräva utredningar som ytterligare 
fördröjer den elva år långa proces-
sen. AD avslog därför begäran om 
att ställa fl er frågor trots att det kan 
innebära att ytterligare förhandsav-
görande kan behöva inhämtas.  

Erik Sinander, doktorand 

Stockholms universitet

AD:s beslut den 22 januari och den 14 
februari 2013 i mål A 14/02, A 39/02, 
A 53/03 och A 137/03.

och är förenlig med den, enligt 
generaladvokaten. Det kan eventu-
ellt också vara berättigat enligt det 
allmänna undantag från förbudet 
mot åldersdiskriminering som fi nns 
i artikel 6.1, menar hon.             

Kerstin Ahlberg

Mål C-546/11 Dansk Jurist- og 
Økonomforbund som för talan för Erik 
Toftgaard mot Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet och mål C- 476/11 
HK Danmark för Glennie Kristensen 
mot Experian A/S, generaladvokatens 
förslag till dom den 21 februari 2013

Generaladvokat håller inte med 

finska mammor

Dansk rådighedsløn omfattas av förbudet mot 

åldersdiskriminering, anser generaladvokat
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V
i ber Kommissionen att 
inte lägga fram ett förslag 
till direktiv för att göra det 

europeiska avtalet om hälsa och 
säkerhet i frisörbranschen bindande 
i medlemsstaterna. Så skrev före-
trädare för tio länders regeringar 
– bland dem den svenska och den 
fi nska – i ett brev till Europeiska 
kommissionen i slutet av förra året. 
Europafacket kallar initiativet ett 
exempellöst angrepp och ett farligt 
prejudikat som kan leda till att 
hela den så kallade sociala dialogen 
på EU-nivå kollapsar. Och det är 
ingen tvekan om att en ny situation 
har inträffat. Kommissionen, där 
man lite spydigt talar om ”l’Oréal-
avtalet”, ser ut att lyssna på brev-
skrivarna. Dessutom har även ett 
avtal om arbetstider inom inlands-
sjöfarten som slöts vid samma tid 
fastnat i maskineriet.
Materiella regler utformas av 

parterna

De två avtalen slöts förra våren och 
när de var klara bad parterna ge-
mensamt att kommissionen skulle 
lägga fram förslag till direktiv för 
ministerrådet (se EU & arbetsrätt 
nr 1/2012 s. 5). Det här sättet 
att lagstifta, som infördes med 
Maastricht-fördraget, innebär att 
arbetsmarknadens parter själva kan 
bestämma det materiella innehållet 
i EU:s arbetsrättsliga regler om de 
lyckas komma överens. Till skillnad 
från i det vanliga lagstiftningsför-
farandet där kommissionen utar-
betar lagförslaget helt och hållet 
själv, fungerar den här enbart som 
”transportkompani” och skickar 
över avtalet till ministerrådet 
tillsammans med ett direktivförslag 
som bara innehåller 3–4 artiklar där 
medlemstaterna instrueras att in-
förliva avtalets regler i sin nationel-
la rätt. De materiella reglerna fi nns 
alltså inte i direktivet utan i avtalet, 
som är en bilaga till detta. På det 
sättet markerar kommissionen att 
avtalet är en helhet och en balanse-
rad kompromiss som ministerrådet 
inte kan ändra på någon punkt.

Det har aldrig tidigare hänt att 
kommissionen har vägrat tillmötes-
gå parternas begäran om att lägga 

fram ett direktivförslag. Den brukar 
tvärtom vara mycket entusiastisk 
– och har dessutom en uttrycklig 
skyldighet enligt fördraget att på 
olika sätt stödja och uppmuntra 
den sociala dialogen. Sålunda har 
hittills nio avtal som slutits inom 
ramen för den sociala dialogen bli-
vit gällande rätt i medlemsländerna 
genom direktiv.

Inget tydde heller på att det 
skulle bli annorlunda den här 
gången. Kommissionen skickade 
ut glada pressmeddelanden när 
avtalen slutits, och allt tycktes tala 
för att den skulle göra som parterna 
ville, så snart den som vanligt hade 
förvissat sig om att de avtalsslu-
tande organisationerna var repre-
sentativa och hade mandat, och att 
alla klausuler i avtalen var förenliga 
med gällande EU-rätt. 
Brittiska regeringen principiell 

motståndare

Men brevet från Sveriges ar-
betsmarknadsminister Hillevi 
Engström, Finlands social- och 
hälsovårdsminister Paula Risikko 
och deras kolleger från Estland, 
Tyskland, Polen, Storbritannien, 
Rumänien, Kroatien, Slovenien 
och Nederländerna har alltså tagit 
skruv. Inte heller avtalet om arbets-
tider i inlandssjöfarten har hittills 
lett till några initiativ från kommis-
sionen fast det är över ett år sedan 
det slöts. Här är det, enligt uppgift, 
Storbritannien som kämpar emot. 
Den brittiska regeringen är ju av 
princip motståndare till att EU 
antar arbetsrättsliga regler.
Tidigare avtal initierade av 

kommissionen

Det fi nns emellertid en sak som 
skiljer de två nya avtalen från de nio 
som faktiskt har lett till lagstiftning: 
nu är det parterna själva som har 
tagit initiativ till att börja förhand-
la. Förhandlingarna om de tidigare 
avtalen, t.ex. de om föräldraledig-
het, deltidsarbete och visstidsarbe-
te, hade initierats av kommissionen 
som då redan hade bestämt sig för 
att frågan behövde regleras på EU-
nivå. Den här gången hade den inte 
fattat något sådant beslut innan, 
och då har regeringar som helst vill 

sköta arbetsrätten på hemmaplan 
sett sin chans. Något formellt till-
kännagivande om hur kommissio-
nen tänker göra har den visserligen 
inte kommit med, men åtminstone 
när det gäller frisöravtalet tycks 
saken i realiteten vara avgjord.
Lång lista med invändningar mot 

frisöravtalet

De tio brevskrivarna försäkrar i och 
för sig att de stöder idén om social 
dialog och respekterar arbetsmark-
nadsparternas autonomi, men har 
samtidigt en lång lista med invänd-
ningar: reglerna i frisöravtalet är 
för detaljerade, det innehåller ingen 
analys av hur subsidiaritetsprinci-
pen och proportionalitetsprincipen 
respekteras, reglerna ska kunna 
omfatta egenföretagare som inte 
omfattas av EU:s arbetsmiljöregler 
och dessutom krockar de med en 
massa andra arbetsmiljödirektiv, ex-
empelvis om farliga ämnen, besvär 
i rörelseapparaten, arbetsplatsens 
utformning, produktsäkerhet och 
mödraskydd.

Det kan tilläggas att det var 
arbetsgivarna i branschorganisa-
tionen Coiffure EU som ville att 
även egenföretagare som hyr in sig 
i salonger och arbetar sida vid sida 
med anställda skulle omfattas av 
reglerna. Den sektorsövergripande 
arbetsgivarorganisationen Business-
Europe har dock lobbat kraftigt 
mot förslaget.
”Principerna om smart lagstiftning 

bör integreras i avtalen”

För det har den fått gehör på hög-
sta nivå. Men ministrarna nöjer sig 
inte med att kritisera frisöravtalet. 
Som slutkläm ber de kommissionen 
att ta initiativ till en bredare diskus-
sion om hur man kan integrera 
principerna om ”smart lagstift-
ning”, inbegripet fullständiga kon-
sekvensanalyser, i de avtal mellan 
arbetsmarknadens parter som leder 
till lagstiftning. 

Att det skulle underlätta dia-
logen mellan arbetsmarknadens 
parter, som det står i artikel 152 i 
EUF-fördraget, kan man nog be-
tvivla. Den är tillräckligt svår ändå 
(se t.ex. artikeln på nästa sida).

Kerstin Ahlberg

Avtal om frisörers arbetsmiljö ifrågasätts

Sverige och Finland stoppar direktivförslag
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D
et var synd att vi inte nådde 
ända fram, för vi stod inte 
så långt ifrån varandra. 

Men det dröjde tio månader innan 
några förhandlingar ens kom igång 
– de första nio månaderna höll vi 
på arbetsgivarsidan på att klösa 
ögonen ur varandra. Det säger en 
av de arbetsgivarföreträdare som 
deltog i förhandlingarna med Eu-
ropeiska fackliga samorganisatio-
nen, EFS, om en revision av EU:s 
arbetstidsdirektiv (2003/88). Också 
fackliga företrädare bekräftar att 
schablonbilden av hur arbetsgivare 
och arbetstagare står enade på 
varsin sida mot varandra stämmer 
dåligt. Interna åsiktsskillnader på 
båda sidor bidrog till att inget avtal 
kunde nås.

Redan när man såg vilka ut-
gångspunkter parterna hade var det 
i och för sig svårt att förstå hur de 
skulle kunna komma någon vart (se 
EU & arbetsrätt nr 2/2011 s. 5).

Absolut viktigast för EFS var 
dels att få bort möjligheten att 
göra individuella överenskommel-
ser om undantag från regeln om 
48 timmars arbetsvecka (den s.k. 
opt-outen), dels att inte backa en 
tum från vad EU-domstolen slagit 
fast i målen Simap (C-303/98) 
och Jaeger (C-151/02), nämli-
gen att all jourtid ska räknas som 
arbetstid oavsett om arbetstagaren 
faktiskt behöver arbeta eller inte. 
Därutöver ville EFS förhandla om 
regler som skulle göra det lättare 
att förena arbetsliv och familjeliv, 
och snäva in den personkrets som 
medlemsstaterna kan undanta från 
direktivets regler om arbetstid och 
vilotid. 

Arbetsgivarorganisationen för 
privata arbetsgivare, BusinessEu-
rope, hade direkt motsatta utgångs-
punkter. Den ville tvärtom undan-
röja effekterna av EU-domstolens 
rättspraxis och dels få inskrivet 
att jourtid inte är vanlig arbetstid, 
dels göra något åt det faktum att 
arbetstagare som är långtidssjuk-
skrivna fortsätter att tjäna in betald 
semester (målet C-350/06 Schultz-
Hoff ). Några andra frågor än 
dessa två, exempelvis opt-outen, var 

BusinessEurope över huvud taget 
inte beredd att diskutera.

Förhandlarna från de offent-
liga arbetsgivarnas organisation 
CEEP hade ett vidare mandat. 
Som huvudmän för sjukvård och 
räddningstjänst prioriterade även 
de en översyn av reglerna om 
jourtid, men ville dessutom ha upp 
ytterligare två frågor på förhand-
lingsbordet: arbetsgivarna ska inte 
vara tvungna att lägga ut kompen-
sationsledighet omedelbart efter 
jourpasset bara för att en arbets-
tagare inte har fått elva timmars 
dygnsvila, och det ska vara tillåtet 
att beräkna veckoarbetstiden över 
en längre period än de fyra måna-
der som gäller idag. 

De båda arbetsgivarorgani-
sationerna hade som vanligt en 
gemensam förhandlingsdelega-
tion, men BusinessEurope har fl er 
representanter där och är alltid 
den som för arbetsgivarnas talan. 
Den här gången ledde det till svåra 
motsättningar inom arbetsgivarde-
legationen. Med sitt snäva mandat 
vägrade BusinessEurope länge 
att över huvud taget föra fram de 
förhandlingsfrågor som CEEP ville 
ha upp på bordet. Även sättet att 
förhandla orsakade storgräl. I elfte 
timmen begärde CEEP till och 
med att arbetsgivarna skulle byta 
talesperson, men förgäves.

–Vår talesperson satt och skrek 
och förolämpade motsidan. Det 
är inte förhandlingar, säger en 
arbetsgivarföreträdare som menar 
att det hela kanske kunde ha slutat 
på ett annat sätt om inte de privata 
arbetsgivarna hade talat för alla och 
om de inte hade varit så aggressiva.

Men det fanns betydande åsikts-
skillnader också på den fackliga 
sidan och de som till sist inte kunde 
överbryggas handlade om opt-outen 
och jourtiden. 

När det gällde den förstnämnda 
var uppdraget till förhandlarna att 
få bort den ur direktivet. Förhand-
lingsledningen gjorde bedöm-
ningen att det var ett orealistiskt 
mål och började skissa på lösningar 
som skulle begränsa möjligheten 
att använda den, samtidigt som 

arbetsgivarna skulle erbjudas ökad 
fl exibilitet på andra sätt så att 
de självmant avvecklar opt-outen, 
särskilt i de länder där den bara 
används i sjukvården. 

När det gällde jourtiden hade 
arbetsgivarna lagt fram ett bud som 
EFS måste reagera på. Inte heller 
här hade förhandlarna mandat att 
göra något annat än att tvärvägra. 
Men vad skulle hända om facket 
marscherade ut från förhandling-
arna? I så fall var det stor risk att 
kommissionen skulle lägga fram 
ett direktivförslag som helt och 
hållet gick arbetsgivarna till mötes, 
menade förhandlingsledningen. 
Då verkade det bättre att fortsätta 
förhandla. 

Men för att kunna göra det mås-
te förhandlarna be EFS:s styrelse 
om ett utökat mandat. En minoritet 
röstade mot men det var tillräck-
ligt, och i början av december var 
förhandlingarna formellt avslutade. 
Den heta potatisen har alltså än en 
gång hamnat i kommissionens knä. 

Kerstin Ahlberg

E
fter tio år, två rundor i För-
stainstansrätten/Tribunalen 
och lika många varv i den 

högre instansen har EU-domstolen 
slutligt avgjort målet mellan Fælles 
Fagligt Forbund (3F) och Europe-
iska kommissionen (se EU & arbets-
rätt nr 1/2012 s. 1). EU-domstolen 
kunde inte se att kommissionen 
gjorde fel när den godkände danska 
statens stöd i form av skattelättna-
der till fartyg som är registrerade i 
det danska internationella skepps-
registret (DIS) och avslog följaktli-
gen 3Fs talan. 

Kerstin Ahlberg

Mål C-646/11 P, 3F, tidigare Special-
arbejderforbundet i Danmark (SID) mot 
Europeiska kommissionen, dom den 24 
januari 2013

Förhandlingarna om arbetstidsdirektivet kraschade 

efter interna motsättningar på båda sidor

Slutlig dom 

i 3F-målet: 

Kommissionen 

gjorde inte fel
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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

B
elgien kan inte kräva att alla 
egenföretagare som tillfäl-
ligt tillhandahåller tjänster i 

landet anmäler sig till socialförsäk-
ringsmyndigheten i förväg och läm-
nar en mängd uppgifter dit. Syftet 
– bl.a. att spåra falska egenföreta-
gare som egentligen är arbetstagare 
och ska omfattas av de regler som 
skyddar dessa – är legitimt, men 
anmälningsskyldigheten är för om-
fattande, slår EU-domstolen fast i 
en dom där den på talan av Euro-
peiska kommissionen underkänner 
det sk. Limosasystemet.

Belgien fi ck stöd i målet av 
Danmark som har likartade regler 

Ä
ven återinsättande i tjänst 
ingår numer i Europa-
domstolens uppsättning av 

påföljder för brott mot den euro-
peiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR), 
sedan domstolen prövat uppsäg-
ningen av den ukrainske domaren 
Oleksandr Volkov.

Volkov var domare i högsta in-
stans men blev skild från sin tjänst 
på ett sätt som innebar fl era brott 
mot Europakonventionen, bl.a. ar-
tikel 8 om rätten till respekt för pri-
vatlivet. Den europeiska domstolen 
för de mänskliga rättigheterna 
(sammansatt som kammare) fort-
satte med domen sin inkluderande 
inställning till regelns tillämp-
ningsområde. Förlusten av tjänsten 
som domare utgjorde ett ingrepp i 
Volkovs privatliv. Yrkeslivet är en 
del av privatlivet, eftersom det ger 
upphov till mänskliga relationer, 
argumenterade domstolen med 
hänvisning till sin praxis. Ingrepp i 
rättigheter som skyddas av artikel 
8 får, enligt undantagsregeln, ske 
med stöd av lag och om det är nöd-
vändigt i ett demokratiskt samhälle 
för att tillgodose vissa intressen. 
Men redan det faktum att Ukrai-
nas parlament inte följde reglerna 

för omröstning när det beslutade i 
ärendet innebar att undantaget inte 
var tillämpligt. Europadomstolen 
stannade inte därvid, och med sin 
analys av vilka ingrepp i rätten till 
privatliv som är tillåtna utvecklade 
domstolen indirekt principer för 
domares anställningsskydd. Dis-
kussionen avsåg såväl materiella 
grunder som procedurfrågor och 
lagtekniska aspekter.

Ukraina kritiserades också för 
allvarliga brister i rättssystemet och 
för politisering av domsmakten. 
Europadomstolen kunde således 
konstatera att uppsägningsproces-
sen också hade inneburit fl era brott 
mot artikel 6 om rätt till domstols-
prövning och rättssäker process.

Förutom att den tillerkände 
Volkov skadestånd fattade domsto-
len det ovanliga beslutet att ange 
exakt vad staten skulle göra för att 
ställa konventionsbrotten till rätta: 
Volkov skulle återfå sin tjänst. Det 
är första gången som den föreskri-
vit att en arbetstagare ska återinsät-
tas i tjänst. Det är dock inte fråga 
om något stort skifte: domstolen 
framhöll noga de exceptionella 
omständigheter som motiverade 
åtgärden.

Domen avsåg en liten och 
konstitutionellt viktig grupp som 

Anmälningsskyldighet för att motverka

social dumpning var oproportionerlig
för det sk. RUT-registret (Register 
over Udenlandske Tjenesteydere). De 
båda länderna menade att systemet 
var motiverat av tvingande hänsyn 
till allmänintresset, bl.a. för att 
motverka social dumpning och 
bedrägerier och att skydda arbets-
tagarna. 

I en sedvanlig prövning av om 
systemet hindrade den fria rör-
ligheten för tjänster konstaterade 
EU-domstolen att den avgörande 
frågan var om anmälningsskyldig-
heten var proportionerlig i förhål-
lande till de ändamål som det skulle 
uppnå. Den fann då att uppgifts-
skyldigheten gick för långt och att 

den följaktligen inte var proportio-
nerlig. 

Kommissionens talan rörde 
enbart egenföretagares anmälnings-
skyldighet. Samma belgiska lagstift-
ning innehåller även regler om 
skyldighet att anmäla utstationering 
av arbetstagare. Vilka kontrollåt-
gärder som kan vidtas när det gäller 
utstationering är omdiskuterat och 
även om den frågan inte behandlas 
i domen kan denna få betydelse 
för diskussionen om hur utsta-
tioneringsdirektivets efterlevnad 
ska säkras, i varje fall till dess att 
lagstiftning har antagits på EU-nivå 
(se EU & arbetsrätt nr 3/2012 s. 3).

Erik Sjödin

Doktorand, Uppsala universitet 

C-577/10 Kommissionen mot Belgien, 
dom den 19 december 2012

Unikt beslut av Europadomstolen: 

Den klagande ska återfå sin tjänst 

verkade i en särpräglad situation, 
men har ändå viss betydelse för 
arbetsrätten. Domstolen fortsatte i 
princip att länka samman yrkeslivet 
och anställningen med artikel 8, 
som ålägger staterna en skyldighet 
att respektera rättigheten och inte 
endast att avstå från att kränka den. 
Därmed stärks kopplingen mellan 
en plikt till positivt handlande i 
artikel 8 och arbetslivet. EKMR:s 
arbetsrättsliga dimension, eller 
arbetsrättens rättighetsdimension, 
har således expanderat något litet i 
och med Volkov-domen.

Niklas Selberg, doktorand

Lunds universitet

Case of Oleksandr Volkov v. Ukraine 
(application no. 21722/11) dom den 9 
januari 2013
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NYA MÅL I EU-DOMSTOLEN

I 
en ny dom som rör religions-
frihet i arbetslivet gör Euro-
padomstolen för mänskliga 

rättigheter ett tydligt avsteg från 
tidigare praxis som innebar att 
en individ som tar ett viss typ av 
arbete avtalar bort sin religionsfri-
het. Det resonemanget får i målet 
Eweida m. fl . ge vika för en propor-
tionalitetsbedömning där stor vikt 
istället läggs vid trons betydelse för 
enskilda individer.

Fallet Eweida är anmärknings-
värt av fl era anledningar. För första 
gången fälls Storbritannien för 
brott mot religionsfriheten enligt 
Europakonventionens artikel 9. 
Det är ett av få fall där Europa-
domstolen funnit ett brott mot 
artikel 9 överhuvudtaget, och ett 
av de ännu färre fall som har rört 
klagomål från kristna.

Målet rör fyra sökande från 
Storbritannien, alla praktiserande 
kristna. I de två första fallen, Ewei-
da och Chaplin, bedömer dom-
stolen vad som är proportionerligt 
när arbetsgivarens behov står mot 
rätten att praktisera sin religion. 
Fall tre och fyra rör istället hur stor 
bedömningsmarginal staten har 
när den balanserar olika rättighe-
ter mot varandra, här skyddet mot 
diskriminering på grund av religion 
och skyddet mot diskriminering på 
grund av sexuell läggning.

Eweida, som var den enda 
som vann i Europadomstolen, är 
anställd av British Airways (BA). 
Hon började, efter att BA ändrat 
utformningen av hennes uniform, 
ha sitt kors runt halsen fullt synligt. 
Enligt klädkoden var religiösa 
symboler tillåtna, men först efter 
godkännande. Både hijab och tur-
ban fanns i utföranden som passade 
med uniformen. Eweida erbjöds 
ett skrivbordsjobb där hon skulle 
kunna ha sitt kors men vägrade och 
gick istället hem utan lön. Efter ett 
par månader ändrade BA sin policy 
och hon återfi ck jobbet, men utan 
ersättning för förlorad inkomst. 
Engelska domstolar avslog hennes 
klagomål.

Eftersom BA är ett privat företag 
rör målet statens positiva skyldig-

het att se till att Europakonventio-
nen följs. Enligt Europadomstolen 
var BA:s önskemål om enhetlig 
klädsel ett legitimt skäl att in-
skränka rätten att manifestera sin 
religion och staten har stor be-
dömningsmarginal. I det här fallet 
snavade staten dock på målsnöret, 
då nationella domstolar på ett 
oproportionerligt sätt lät behovet 
av enhetlig klädsel gå före rätten att 
manifestera sin religion. Domsto-
len lägger särskild vikt vid att både 
hijab och turban var tillåtna och att 
korset var diskret. 

Sökande nummer två, Chaplin, 
var sjuksköterska på ett statligt 
sjukhus och fi ck inte bära sitt kors 
runt halsen av hälso- och säker-
hetsskäl. Dessa skäl vägde, vid 
en proportionalitetsbedömning, 
tyngre än hennes rätt att manifes-
tera sin religion, särskilt med tanke 
på att arbetsgivaren erbjudit henne 
att bära en brosch med ett kors på, 
menade Europadomstolen. 

Fall tre och fyra är likartade. 
Ladele, den tredje sökande, arbe-
tade på en kommunal inrättning för 
registrering av äktenskap, men väg-
rade att registrera partnerskap mel-
lan samkönade par. Det sista fallet 
rör McFarlane. Han var familje-
rådgivare, men avskedades då han 
hade problem med att ge familje-
rådgivning åt samkönade par. Båda 
förlorade eftersom den avvägning 
mellan rätten till religionsfrihet och 
rätten till frihet från diskriminering 
på grund av sexuell läggning som 
landets myndigheter hade gjort 
faller inom Storbritanniens bedöm-
ningsmarginal. Det krävdes starka 
skäl för att rättfärdiga diskrimine-
ring på grund av sexuell läggning. I 
båda fallen lägger Europadomsto-
len viss vikt vid att arbetstagare kan 
anses avtala bort sin religionsfrihet 
i anställningsförhållanden,  men det 
är inte en avgörande faktor.  

Emma Svensson, doktorand

Uppsala universitet

Case of Eweida and others (appli-
cations nos. 48420/10, 59842/10, 
51671/10 and 36516/10), dom den 
15 januari 2013

Företagsöverlåtelse

C-458/12 Lorenzo Amatori m.fl . mot 
Telecom Italia SpA och Shared Service 
Center Srl 
Hindrar direktivet om övergång 
av verksamhet (2001/23) regler 
som innebär att anställningsförhål-
landena hos överlåtaren får övergå 
på förvärvaren utan att arbetsta-
garnas samtycke behövs, även när 
den överförda företagsdelen inte 
är någon funktionellt självständig 
enhet före övergången, eller då det 
överlåtande företaget utövar ett 
starkt infl ytande över förvärvaren 
även efter övergången?
Åldersdiskriminering

C-429/12 Siegfried Pohl mot ÖBB 
Infrastruktur AG
Hindrar likabehandlingsprincipen 
eller förbudet mot åldersdiskrimi-
nering en regel som innebär att 
anställningstid före 18 års ålder inte 
beaktas alls vid lönesättningen och 
anställning därefter bara på vissa 
villkor? Är österrikiska preskrip-
tionsregler förenliga med effekti-
vitetsprincipen? Är en arbetsgivare 
skyldig att informera sina anställda 
om domar som innebär att hans sätt 
att beräkna anställningstider strider 
mot unionsrätten? 
C-501/12 Thomas Specht mot Land Berlin
C-502/12 Jens Schombera mot Land Berlin
C-503/12 Alexander Wieland mot Land Berlin
C-504/12 Uwe Schönefeld mot Land Berlin
C-505/12 Antje Wilke mot Land Berlin,
C-506/12 Gerd Schini mot Land Berlin
C-540/12 Rena Schmeel mot För-
bundsrepubliken Tyskland
C-541/12  Ralf Schuster mot För-
bundsrepubliken Tyskland
Omfattar förbudet mot åldersdis-
kriminering regler om delstatliga 
tjänstemäns löner? Är det åldersdis-
kriminering när en tjänstemans lön 
till stor del beror på vederbörandes 
ålder när anställningen börjar? Kan 
detta i så fall rättfärdigas med målet 
att belöna yrkeserfarenhet? Om 
lönereglerna är diskriminerande, 
vilka rättsföljder är tänkbara? 
Hindrar EU-rätten en regel som 
innebär att tjänstemannen måste 
framföra sitt krav skyndsamt för att 
kunna få löneutbetalning i efter-
skott eller skadestånd? 

Borde ha fått bära kors till uniformen 

Europadomstolen fällde Storbritannien
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KALENDARIETNYA MÅL

Lönegaranti

C-511/12 Joaquim Fernando Macedo 
Maia m.fl . mot Fundo de Garantia 
Salarial, IP
Hindrar lönegarantidirektivet 
(80/987) en regel enligt vilken 
garantin endast omfattar fordringar 
som har uppkommit under de sex 
månaderna innan insolvensförfa-
randet inleddes, även i ett fall där 
arbetstagarna har väckt talan mot 
arbetsgivaren för att få det förfallna 
beloppet fastställt och indrivet?
Deltidsarbete, rätten till kollektiva 

förhandlingar

C-476/12 Österreichischer Ge-
werkschaftsbund mot Verband Öster-
reichischer Banken und Bankiers
Är det rimligt med hänsyn till för-
månens karaktär att tillämpa princi-
pen om tidsproportionalitet enligt 
direktivet om deltidsarbete (97/81) 
på ett kollektivavtalsreglerat barn-
tillägg? Kan det fi nnas objektiva 
skäl att särbehandla deltidsanställda 
genom en proportionerlig nedsätt-
ning av rätten till barntillägg? Hur 
ska artikel 28 om förhandlingsrätt 
och rätt till kollektiva åtgärder i 
EU:s stadga om grundläggande rät-
tigheter tolkas om en enstaka kol-
lektivavtalsbestämmelse är ogiltig?
Utstationering

C-522/12 Tevfi k Isbir mot DB Servi-
ces GmbH
Frågorna gäller vad som kan ingå i 
den minimilön som en värdstat kan 
kräva att utländska företag betalar 
sina arbetstagare enligt utstatione-
ringsdirektivet (96/71) och särskilt 

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-
perspektiv  fortsätter vid Stock-
holms universitet. Seminarierna är 
öppna för alla. Det kostar inget att 
delta och ingen föranmälan krävs.
Nästa seminarium är
Ny praxis från EU-domstolen:

När blir sjukdom funktionshinder

– och vad ska arbetsgivaren göra 

då?

Tid: måndagen den 6 maj kl 15.00 
– 17.00
Plats: Stockholms universitet, se  
http://arbetsratt.juridicum.su.se/ 
för närmare uppgift om  lokal.
Inledare: Anders Karlsson, advokat-
fi rman Axelsson & Karlsson
Den 11 april kom EU-domstolen 
med en av sina hittills ganska få 
domar om innebörden av förbudet 
mot diskriminering på grund av 
funktionshinder (mål C-335/11 och 
C-337/11). Målen rör två danska 
kvinnor av vilka den ena led av 
svåra ryggsmärtor och den andra 
av en pisksnärtskada. I domen 
utvecklar domstolen sin tolkning 
av begreppet funktionshinder med 
hänvisning till FNs konvention om 
rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning och uttalar sig 
också om vad som kan vara sådana 
rimliga anpassningsåtgärder som 
arbetsgivaren är skyldig att vidta 
för att inte diskriminera en funk-
tionshindrad person. 

Vid seminariet analyserar Anders 
Karlsson domen och refl ekterar 
över hur svensk rättspraxis förhåller 
sig till den.

om ett kollektivavtalsreglerat spar-
bidrag hör dit. 

Semester

C-539/12 ZJR Lock mot  British Gas 
Trading Limited m.fl .
Kräver arbetstidsdirektivet 
(2003/88) att medlemsstaterna 
vidtar åtgärder för att arbetsta-
gare som får en del av sin lön som 
provision ska få betalt även med 
hänsyn till provisionen under sin 
årliga semester och inte bara sin 
grundlön?

Här beskrivs koncentrerat
vad de senast inkomna målen i EU-
domstolen handlar om. De fullstän-
diga frågorna från nationella dom-
stolar i mål om förhandsavgöranden 
och kommissionens yrkanden i mål 
om fördragsbrott kan man ta del av 
genom att söka på målnumret på EU-
domstolens webbplats. Allra enklast 
kan läsarna göra detta via den elektro-
niska versionen av EU & arbetsrätt där 
det finns länkar direkt till frågorna, se 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb

Fri rörlighet för arbetstagare

C-514/12 Zentralbetriebsrat der 
gemeinnützigen Salzburger Landes-
kliniken Betriebs GmbH mot Land 
Salzburg
Hindrar artikel 45 i EUF-fördraget 
och förordningen om arbetskraf-
tens fria rörlighet (492/2011) lag-
regler som innebär att en offentlig 
arbetsgivare fullt ut beaktar anställ-
ningstider hos denne vid uppfl ytt-
ning till nästa lönegrad, medan 
anställning hos andra arbetsgivare, 
i Österrike eller i andra EU- eller 
EES- stater, enbart delvis beaktas?


