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Kommission överlämnar härmed följande synpunkter till domstolen.

FAKTISKA OMSTÄNDIGHETER OCH FÖRFARANDET

1. Med början i maj 2004 utstationerade det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd

arbetskraft till en entreprenad avseende ett skolbygge i Vaxholms kommun

utanför Stockholm. Entreprenaden bedrevs av L & P Baltic Bygg AB (Baltic), ett

Laval närstående företag.

2. Mellan juni och september 2004 fördes diskussioner mellan Laval och företrädare

för Svenska Byggnadsarbetarförbundet om ingående av kollektivavtal avseende

bygget i Vaxholm. Vid ett sammanträde den 15 september 2004 framförde

Byggnadsarbetarförbundet som krav att Laval skulle teckna kollektivavtal

omfattande bland annat en timlön om 145 kronor - enligt förbundet en

genomsnittlig tidlön - och hotade med att vidta omedelbara fackliga

stridsåtgärder om företaget inte gick med att teckna kollektivavtal. Förutom lön

innehåller kollektivavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska

Byggnadsarbetareförbundet, som Laval skulle ansluta sig till genom det

ovannämnda hängavtalet, bestämmelser om bland annat arbetstid, arbetets ledning

och föreningsrätt, försäkringar, mätningsarbete och mätningsarvode,

granskningsarbete och granskningsarvode, och anställningsskydd.1 Något avtal

ingicks inte mellan parterna. Laval tecknade den 14 september 2004 respektive

den 20 oktober 2004 två kollektivavtal med det lettiska

byggnadsarbetarförbundet.

3. Efter varsel om stridsåtgärder på Lavals arbetsplatser inleddes en blockad mot

företaget den 2 november 2004. Dagen efter vidtog Svenska Elektrikerförbundet

sympatiåtgärder i form av blockad mot alla elektriska installationer på Lavals

arbetsplatser. Efter det att de fackliga stridsåtgärderna pågått någon tid avbröt

Laval uppdraget i Vaxholm och Baltic försattes i konkurs.

Aktbilagor 33 och 44 i Arbetsdomstolens akt.
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4. Den 7 december 2004 väckte sedan Laval talan vid Arbetsdomstolen mot

Byggnadsarbetarförbundet och Elektrikerförbundet med yrkande om att de

fackliga stridsåtgärdernas förklaras olagliga och upphävs, att de fackliga

organisationerna förpliktas utge skadestånd till Laval samt att Arbetsdomstolen

anhåller om förhandsavgörande från EG-domstolen. Arbetstagarparterna bestred

samtliga yrkanden.

5. Efter huvudförhandling i målet den 11 mars 2005 förklarade Arbetsdomstolen i

beslut den 29 mars 2005 att EG-rättsliga frågeställningar aktualiseras inför ett

ställningstagande huruvida de vidtagna fackliga stridsåtgärderna är tillåtna eller

ej. Domstolen menade att innebörden i det aktuella målet av artiklarna 12 och 49 i

EG-fördraget samt direktiv 96/71/EG, det så kallade utstationeringsdirektivet, inte

är så klar att domstolen kan avgöra målet utan att först inhämta

förhandsavgörande från EG-domstolen.

ARBETSDOMSTOLENS FRÅGOR

6. Arbetsdomstolen har ställt följande frågor till EG-domstolen.

1) Är det förenligt med EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster och

förbud mot diskriminering på grund av nationalitet samt

utstationeringsdirektivet att fackliga organisationer genom fackliga

stridsåtgärder i form av blockad försöker förmå ett gästande tjänsteföretag att

teckna kollektivavtal i värdlandet avseende arbets- och anställningsvillkor av

det slag som redovisats i Arbetsdomstolens ovan nämnda beslut, om läget i

värdlandet är sådant att den lagstiftning som har till syfte att genomföra

utstationeringsdirektivet saknar uttryckliga bestämmelser om tillämpning av

arbets- och anställningsvillkor i kollektivavtal?

2) Enligt den svenska medbestämmandelagen gäller ett förbud mot fackliga

stridsåtgärder i syfte att undantränga ett mellan andra parter träffat

kollektivavtal. Detta förbud gäller dock enligt en särskild bestämmelse, som

är en del av den s.k. lex Britannia, endast när en organisation vidtar åtgärder

med anledning av arbetsförhållanden som medbestämmandelagen är direkt

tillämplig på, vilket i praktiken innebär att förbudet inte gäller vid



stridsåtgärder mot utländska företag som är tillfälligt verksamma här i landet

och har med sig egen arbetskraft. Utgör EG-fördragets regler om fri rörlighet

för tjänster och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet samt

utstationeringsdirektivet hinder mot en tillämpning av den sist nämnda regeln

- som tillsammans med övriga delar av lex Britannia i praktiken också

innebär att svenska kollektivavtal blir giltiga och får företräde framför redan

träffade utländska kollektivavtal - på stridsåtgärder i form av blockad som

vidtas av svenska fackliga organisationer mot ett gästande tjänsteföretag?

TILLÄMPLIGA EG-RÄTTSLIGA BESTÄMMELSER

7. Artikel 49 EG

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar i friheten att

tillhandahålla tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i

medlemsstater som har etablerat sig i en annan stat inom gemenskapen än

mottagaren av tjänsten.

Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen besluta att

bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas även på medborgare i tredje land

som tillhandahåller tjänster och som har etablerat sig inom gemenskapen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster2

Artikel 3 har följande lydelse:

Arbets- och anställningsvillkor

1. Medlemsstaterna skall, oavsett vilken lag som gäller för anställningsförhållandet,

se till att de företag som anges i artikel 1.1 på följande områden garanterar de

arbetstagare som är utstationerade inom deras territorium de arbets- och

anställningsvillkor som i den medlemsstat inom vars territorium arbetet utförs är

fastställda

- i bestämmelser i lagar eller andra författningar, och/eller

2 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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- /' kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet enligt punkt 8, i

den utsträckning som de rör de verksamheter som anges i bilagan:

a) Längsta arbetstid och kortaste vilotid.

b) Minsta antal betalda semesterdagar per år.

c) Minimilön, inbegripet övertidsersättning; denna punkt gäller dock inte

yrkesanknutna tilläggspensionssystem.

d) Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för

uthyrning av arbetskraft.

e) Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen.

f) Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor

och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga.

g) Lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-

diskriminerande behandling.

I detta direktiv avses med minimilön enligt punkt c första raden den minimilön som

fastställs i nationell lagstiftning och/eller praxis i den medlemsstat inom vars

territorium arbetstagaren är utstationerad.

2. För sådant arbete i samband med en första montering och/eller en första

installation som ingår i leveranskontraktet för en vara och som krävs för att den

levererade varan skall kunna tas i bruk och som utförs av yrkesarbetare och/eller

specialiserade arbetstagare från det levererande företaget, gäller bestämmelserna i

punkt l andra stycket b och c endast om utstationeringens varaktighet överstiger åtta

dagar.

Denna bestämmelse gäller inte för sådan byggnadsverksamhet som anges i bilagan.

3. Medlemsstaterna kan, efter samråd med arbetsmarknadens parter och i enlighet

med sedvanor och bruk i varje medlemsstat, besluta att bestämmelserna i punkt l

andra stycket c inte skall gälla i de fall som anges i artikel 1.3 a och 1.3 b, om

utstationeringens varaktighet inte överstiger en månad.

4. Medlemsstaterna kan, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis, ange

att det kan göras undantag från bestämmelserna i punkt l andra stycket c i de fall

som anges i artikel 1.3 a och 1.3 b, samt från ett beslut som en medlemsstat har fattat

enligt punkt 3 i denna artikel, genom kollektivavtal enligt punkt 8, för ett eller flera

verksamhetsområden, om utstationeringens varaktighet inte överstiger en månad.



5. Medlemsstaterna kan ange att undantag får beviljas från bestämmelserna i punkt l

andra stycket b och c i de fall som anges i artikel 1.3 a och 1.3 b på grund av arbetets

ringa omfattning.

De medlemsstater som använder sig av den möjlighet som anges i första stycket skall

fastställa vilka villkor som arbetet skall uppfylla för att kunna anses vara av "ringa

omfattning".

6. Utstationeringens varaktighet beräknas utifrån en referensperiod om ett år från

dess början.

Vid beräkningen av denna period skall de perioder medräknas, som någon annan

arbetstagare eventuellt kan ha varit utstationerad för samma arbete.

7. Punkt l 6 skall inte hindra tillämpning av arbets- och anställningsvillkor som är

förmånligare för arbetstagarna.

Ersättningar som hör ihop med utstationeringen skall anses utgöra en del av

minimilönen, om de inte utbetalas som ersättning för utgifter som i själva verket har

uppkommit till följd av utstationeringen, t.ex. utgifter för resa, kost eller logi.

8. Med kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet menas

sådana kollektivavtal eller skiljedomar som skall följas av alla företag inom den

aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området.

Om det saknas ett system för att förklara att kollektivavtal eller skiljedomar har

allmän giltighet enligt första stycket, kan medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå

ifrån

- kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt för alla likartade företag inom

den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska

området, och/eller

kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa

arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det

nationella territoriet,

om det vid tillämpningen av dem på de företag som anges i artikel 1.1 vad gäller de

områden som räknas upp i punkt l första stycket i denna artikel garanteras att dessa

företag behandlas på samma sätt som de övriga företag som anges i detta stycke och

som befinner sig i en likartad situation.

Enligt denna artikel behandlas företag på samma sätt när de nationella företag som

befinner sig i en likartad situation



- på de aktuella arbetsplatserna eller inom de aktuella sektorerna är underkastade

samma skyldigheter på de områden som räknas upp i punkt l första stycket som de

företag som avses med utstationeringarna, och

- skall uppfylla dessa skyldigheter med samma verkningar.

9. Medlemsstaterna kan fastställa att de företag som anges i artikel 1.1 skall

garantera arbetstagarna enligt artikel 1.3 c samma villkor som de som tillämpas för

tillfälligt anställda arbetstagare i den medlemsstat inom vars territorium arbetet

utförs.

10. Detta direktiv hindrar inte att medlemsstaterna, i enlighet med fördraget, på

samma villkor ålägger de nationella företagen och företagen från andra

medlemsstater

- arbets- och anställningsvillkor på andra områden än de som anges i punkt l första

stycket om bestämmelserna rör ordre public,

- arbets- och anställningsvillkor som är fastställda i kollektivavtal eller skiljedomar

enligt punkt 8 med avseende på annan verksamhet än de som anges i bilagan.

TILLÄMPLIGA NATIONELLA BESTÄMMELSER

Lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare har i tillämplig del

följande lydelse:

" Arbets- och anställningsvillkor

5 § En arbetsgivare skall, oavsett vilken lag som annars gäller

för anställningsförhållandet, tillämpa f oljande bestämmelser

för utstationerade arbetstagare:

-2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra

stycket, 16, 17, 24, 27-29, 31 och 32 §§ semesterlagen

(1977:480),

- 2 §, 4 § första stycket och 16-22 §§ föräldraledighetslagen

(1995:584),



-15-16 b §§, 17 § första stycket 2-7 och andra stycket samt

21-28 §§ jämställdhetslagen (1991:433),

- 8-9 b §§, 10 § 2-7 samt 11-20 §§ lagen (1999:130) om åtgärder

mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

- 2, 3-4 b§§,5§ 2-7 och 6-16 §§ lagen (1999:132) omförbud

mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,

- 2, 3-4 b§§,5§ 2-7 och 6-15 §§ lagen (1999:133) omförbud

mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

samt

-2-7 §§ lagen (2002:293) omförbud mot diskriminering av

deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med

tidsbegränsad anställning.

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst

vägtransportarbete, arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen

(2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyrning av

arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i

första och andra stycket hindrar inte att arbetsgivaren

tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för

arbetstagaren. Lag (2005:482)."

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har i tillämpliga delar

följande lydelse.

25 a §

Ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt på

den grunden att det tillkommit efter en stridsåtgärd är trots detta giltigt



här i landet, om stridsåtgärden var tillåten enligt denna lag.

3 1 a §

Är en arbetsgivare bunden av ett kollektivavtal som denna

lag inte är direkt tillämplig på och träffar han därefter ett kollektivavtal enligt

bestämmelserna i 23—24 §§ skall i de delar avtalen är oförenliga det senare

avtalet gälla.

42 §

Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får ej anordna

eller på annat sätt föranleda olovlig stridsåtgärd. Sådan organisation får ej

heller genom understöd eller på annat sätt medverka vid olovlig

stridsåtgärd. Organisation som själv är bunden av kollektivavtal är även

skyldig att, om olovlig stridsåtgärd av medlem förestår eller pågår,

söka hindra åtgärden eller verka för dess upphörande.

Har någon vidtagit olovlig stridsåtgärd, får annan icke deltaga i

åtgärden.

Bestämmelserna i första stycket första och andra meningarna gäller

endast när en organisation vidtar åtgärder med anledning av

arbetsförhållanden som denna lag är direkt tillämplig på.

DET SVENSKA SYSTEMET FÖR FACKLIGA FÖRHANDLINGAR OCH

KOLLEKTIVAVTAL

9. Enligt svensk rätt är ett kollektivavtal ett civilrättsligt avtal mellan juridiska

personer i form av arbetsgivare och arbetstagare som kan ingås på olika nivåer.

Förutom lön regleras ett antal andra anställnings- och arbetsvillkor, bland annat

hur arbetet skall organiseras. Kollektivavtal har en hög täckningsgrad, mellan 80

och 90 procent av alla arbetstagare.

Kollektivavtal sluts normalt på nationell nivå mellan organisationer av

arbetsgivare och arbetstagare på nationell nivå inom olika verksamhetsområden.
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Dessa avtal gäller sedan för alla arbetsgivare som är medlemmar i den aktuella

arbetsgivarorganisationen. Ett företag som inte är medlem kan också bli bunden

av ett kollektivavtal genom att ingå ett lokalt såkallat hängavtal.

Ett kollektivavtal blir aldrig automatiskt gällande i förhållande till ett svenskt

företag som inte är medlem av en arbetsgivareorganisation eller i förhållande till

ett utländskt företag som idkar verksamhet i Sverige. För att ett kollektivavtal

skall bli gällande måste arbetstagarparten ingå ett hängavtal med företaget ifråga.

Det normala förfarandet innebär att företaget ingår ett hängavtal med den fackliga

organisationen, vilket innebär att fredsplikt råder, och att parterna sedan börjar

förhandla om tillämplig lönenivå.

Enligt svenska rättsprinciper är ett kollektivavtal tillämpligt på alla arbetstagare

på en arbetsplats, när arbetsgivaren slutit avtalet, oavsett om arbetstagarna är

fackligt organiserade eller ej.

RÄTTSLIG BEDÖMNING

10. Med hänsyn till de frågor som ställts av Arbetsdomstolen är det enligt

kommissionens uppfattning nödvändigt att klargöra huruvida det svenska

systemet för att genomföra bestämmelsen om minimilön i direktiv 96/71 med

hjälp av reglerna i Medbestämmandelagen (MBL) är förenligt med

gemenskapsrätten. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma

omständigheterna kring och lagligheten av de fackliga stridsåtgärderna.

Kommissionen avser därför ej att beröra dessa frågor i det följande.

11. Kommission avser att först analysera de tillämpliga reglerna i MBL för att sedan

övergå till en analys av utstationeringsdirektivets tillkomst och syfte samt en

bedömning av det svenska systemets förenlighet med gemenskapsrätten.

Den svenska lagstiftningen
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12. I syfte att förebygga social dumpning och skapa sund konkurrens på lika villkor

mellan svenska och utländska företag infördes ett antal ändringar i MBL år 1991.

Ändringarna föranleddes av en dom i Arbetsdomstolen enligt vilken en svensk

facklig organisation inte hade rätt att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare

bunden av utländskt kollektivavtal i syfte att förmå arbetsgivaren att ingå ett

svenskt kollektivavtal.3

13. Enligt 42 § MBL får organisation av arbetsgivare eller arbetstagare inte vidta eller

föranleda olovlig stridsåtgärd. Det medges ett undantag från denna huvudregel i

42 § tredje stycket enligt vilket en facklig organisation får vidta stridsåtgärder mot

arbetsförhållanden där anknytningen till den svenska arbetsmarknaden är sådan att

MBL inte är direkt tillämplig, och då särskilt arbetsförhållanden som regleras i ett

utländskt kollektivavtal.

14. Enligt 25a § MBL är ett svenskt kollektivavtal giltigt, även om det enligt utländsk

rätt skulle anses ogiltigt med anledning av att det tillkommit efter en stridsåtgärd,

under förutsättning att stridsåtgärden varit tillåten enligt MBL.

15. Om en arbetsgivare som är bunden av ett utländskt kollektivavtal sedan ingår ett

kollektivavtal enligt reglerna i MBL, det vill säga ett svenskt kollektivavtal, så

föreskrivs i 31 a § MBL att det senare avtalet skall gälla framför det tidigare

träffade utländska avtal i den utsträckning som de är oförenliga.

16. Dessa bestämmelser möjliggör för en svensk fackförening att säkerställa att en

utländsk tillhandahållare av tjänster tillämpar den lönenivå som gäller inom det

aktuella verksamhetsområdet i Sverige istället för den lönenivå som gäller enligt

arbetsgivarens kollektivavtal. Den svenska lagstiftningen tar ingen hänsyn till

vilken lönenivå som gäller enligt det utländska avtalet och inte heller till huruvida

det utländska företaget är etablerat inom eller utanför EU.

3 AD 1989:120. Tvisten avsåg arbetsvillkoren för besättningen på ett utlandsflaggat containerfartyg vid

namn Britannia.
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Genomförandet av direktiv 96/71 om utstationering av arbetstagare

17. Den l augusti 1991 lade kommission fram ett förslag till direktiv om

utstationering av arbetstagare.4

18. Av punkten 24 i meddelandet framgår att avsikten med artikel 3, direktivets

nyckelbestämmelse, inte är att harmonisera de materiella reglerna i

medlemsstaternas arbetsrätt och arbetsvillkor. Avsikten har istället varit att

samordna lagvalsreglerna i syfte att avgöra vilka tvingande regler i värdlandet

som måste iakttas av ett företag som utstationerar arbetstagare tillfälligtvis för

att utföra ett arbete i detta land. I denna mening utgör förslaget inte ett

arbetsrättsligt instrument utan ett förslag med utgångspunkt i den

internationella privaträtten med nära anknytning till friheten att tillhandahålla

tjänster.

19. Vad beträffar den rättsliga grunden för direktivet uttalade kommissionen i

punkt 27 i meddelandet att förslaget inte har till syfte att harmonisera

arbetsrätten men att avgöra vilket lands lagstiftning som skall gälla. Enligt

kommissionen handlar det således om att garantera rättssäkerheten vid

tillhandahållandet av denna typ av tjänst, eftersom tillhandahållaren av tjänsten

har ett intresse av att i förväg få klart besked om vilka arbetsvillkor som gäller

för arbetstagarna i det medlemsstat där tjänsten skall tillhandahållas

(Kommissionens understrykning).

20. Enligt artikel 3.1 a) i förslaget till direktiv omfattades arbetsvillkor som endera

fastställts i lag eller annan författning eller fastställts i kollektivavtal med effekt

"erga omnes" eller som förklarats obligatorisk inom yrket eller sektorn ifråga.

21. Med anledning av yrkanden från Europaparlamentet lade kommissionen fram

ett modifierat förslag till direktiv i juni 1993.5 Enligt det modifierade förslaget

till artikel 3 avsågs med kollektivavtal sådana överenskommelser som måste

iakttas av alla företag inom yrket eller sektorn ifråga och vilka ingår i dessa

kollektivavtals territoriella tillämpningsområde. I brist på sådana avtal kunde

medlemsstaterna också innefatta avtal med generell tillämpning på orten eller

4 KOM (91)230 slutlig.

5 KOM (93) 225 slutlig.
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inom yrket eller sektorn ifråga under förutsättning att ingen diskriminering sker

mellan företag i en liknande situation.

22. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av

arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster antogs den 16

december 1996.6 Den rättsliga grunden är artiklarna 57.2 (nu artikel 47.2) och

66 (nu artikel 55).

23. Det framgår av punkt 5 i ingressen att tillhandahållande av tjänster över

gränserna kräver såväl lojal konkurrens som skydd för arbetstagarnas

rättigheter.

24. Enligt punkten 12 i ingressen till direktiv 96/71 hindrar gemenskapsrätten inte

medlemsstaterna från att utvidga tillämpningsområdet för sin lagstiftning eller

för kollektivavtal som har ingåtts mellan arbetsmarknadens parter till att

omfatta alla parter som utför avlönat arbete, också tillfälligt, på deras

territorium, även om arbetsgivaren är etablerad i en annan medlemsstat.

Gemenskapsrätten förbjuder inte medlemsstaterna att med lämpliga medel

garantera att dessa regler följs.

25. Lagstiftaren har i punkten 13 i direktivets ingress beskrivit balansen mellan

friheten att tillhandahålla tjänster å ena sidan och en viss miniminivå ifråga om

sociala skyddsregler å andra sidan. Gemenskapsrätten bör således fastställa en

kärna av tvingande regler för minimiskydd vilka skall följas i värdlandet av de

arbetsgivare som utstationerar arbetstagare för tillfälligt arbete på den

medlemsstats territorium där tjänsterna tillhandahålls.

26. Enligt punkten 22 i ingressen skall direktivet inte inverka på den rättsliga

regleringen i medlemsstaterna vad gäller rätten att vidta fackliga stridsåtgärder

för att försvara yrkesintressen.

27. Kärnan av tvingande arbets-och anställningsvillkor finns förtecknade i artikel 3

i direktivet. Däribland ingår bestämmelser om minimilön, artikel 3.1 a) - g):

Längsta arbetstid och kortaste vilotid; minsta antal betalda semesterdagar per

år; minimilön, inbegripet övertidsersättning (Kommissionens understrykning);

villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för

6 EGT L 18, 21.7.1997, s. 1.
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uthyrning av arbetskraft; säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen;

skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida

kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga; lika

behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-

diskriminerande behandling.

Med minimilön avses den minimilön som fastställs enligt i nationell

lagstiftning och/eller praxis i den medlemsstat inom vars territorium

arbetstagaren är utstationerad, artikel 3.1 andra stycket.

28. Rådet och kommissionen har i en förklaring till rådsprotokollet i samband med

att direktivet antagits uttalat att artikel 3.1 första och andra styckena inte

innebär en skyldighet för de medlemsstater som inte har lagstiftning om

minimilöner att införa en sådan lagstiftning.7

Förenligheten av det svenska systemet med direktiv 96/71

29. Frågan är om det svenska systemet utgör en korrekt metod för att genomföra

direktivet. Kommissionen menar att artikel 3.1 och 3.8 måste läsas tillsammans

för att ge en heltäckande bild av alla de möjligheter som står medlemsstaterna

till buds, när det gäller att fastställa denna kärna av tvingande arbets- och

anställningsvillkor. Dessa kan således införas genom a) bestämmelser i lagar

eller andra författningar, och/eller b) kollektivavtal eller skiljedomar som

förklarats ha allmän giltighet. Om det i den aktuella medlemsstaten inte finns

något system för att förklara att kollektivavtal eller skiljedomar har allmän

giltighet, så kan medlemsstaten, om den så beslutar, införa dessa arbets-eller

anställningsvillkor genom c) kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt

för likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och

inom det aktuella geografiska området och/eller d) kollektivavtal som ingåtts av

de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och

som gäller inom hela det nationella territoriet. En förutsättning för

tillämpningen av dessa fyra optioner är att det inte får förekomma någon

diskriminering mellan utländska företag och nationella företag som befinner sig

i en likartad situation.

7 Rådets protokoll av den 24 september 1996, förklaring 227/96.
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30. Avsikten med direktivet är att samordna medlemsstaternas system. Direktivets

syfte är att dels tillförsäkra rättssäkerhet och förutsägbarhet vid tillhandahållandet

av tjänster, dels garantera utstationerade arbetstagare en kärna av tvingande regler

för minimiskydd. Enligt kommissionens mening måste det ha varit

gemenskapslagstiftarens avsikt att täcka in samtliga medlemsstaters system för

reglering av vissa tvingande arbets- och anställningsvillkor. Det bör dock sägas att

lydelsen av artikel 3 inte är glasklar i detta hänseende. En slutsats i motsatt

riktning skulle innebära ett rättsligt vakuum i vissa medlemsstater eller någon

form av undantag, något som inte kan ha varit lagstiftarens avsikt.

31. Direktivet har införlivats med svensk rätt genom lagen (1999:678) om

utstationering av arbetstagare. Denna författning innehåller bestämmelser om

samtliga tvingande arbets-och anställningsvillkor som förtecknats i artikel 3 i

direktivet utom den om minimilön. I förarbetena till nämnda lag drar regeringen

slutsatsen att kollektivavtalsreglerade villkor bör lämnas utanför lagens

tillämpningsområde och att arbetsmarknadens parter har tillräckliga instrument

för att hindra social dumpning:

"De mekanismer och förfaranden som står till de olika aktörernas förfogande och

garanteras i lag leder på ett tillfredsställande sätt till att i kollektivavtal reglerade
o

fastställda minimikrav förverkligas."

32. Den svenska metoden för att tillförsäkra att bestämmelser om lön i svenska

kollektivavtal tillämpas i förhållande till utländska tillhandahållare av tjänster

med hjälp av de tillämpliga bestämmelserna i MBL (se punkterna 12 - 16) bör

därför bedömas utgöra en åtgärd för att genomföra artikel 3 direktiv 96/71. Det

praktiska genomförandet av bestämmelsen delegeras till arbetsmarknadens parter,

som har att tillse att den utstationerade arbetstagaren garanteras den lön som

fastställts i kollektivavtal för verksamhetsområdet ifråga, en möjlighet som

förutskickas i artikel 3.8 i direktivet.

Prop. 1998/99:90s.27.
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33. Eftersom huvudsyftet med direktivet är att säkerställa att utstationerade

arbetstagare garanteras vissa arbets-och anställningsvillkor i medlemsstaten där

arbetet utförs, är förekomsten av ett utländskt kollektivavtal inte direkt relevant

när det gäller tillämpningen av dessa villkor. Ett företag som tillhandahåller

tjänster och som är bundet av ett utländskt kollektivavtal befinner sig i praktiken i

samma läge som en svensk tillhandahållare av tjänster som inte är bundet av

något kollektivavtal. Den svenska metoden att genomföra direktivets bestämmelse

om minimilön får därför anses omfattas av direktivet och får i princip anses

tillfyllest för att uppnå direktivets ändamål.

34. Det förhållande att genomförandet av direktivet på denna punkt överlämnas åt ett

system där resultatet inte kan fastställas på förhand, eftersom det beror på en

förhandling mellan arbetsmarknadens parter, kan ge upphov till svårigheter när

det gäller rättssäkerhet och förutsägbarhet för de berörda företagen. Även om

svenska företag som inte är bundna av kollektivavtal befinner sig i samma

situation, skulle man kunna hävda att utländska företag av naturliga skäl är

mindre insatta i det svenska systemets detaljer. Det finns dock ingen anledning att

analysera denna fråga eller de faktorer som skulle kunna rättfärdiga ett sådant

förhållande, vilket kommer att framgå av den följande redovisningen.

Förenligheten av substansen i det svenska systemet med gemenskapsrätten

35. En avgörande faktor vid bedömningen av förenligheten av de svenska materiella

bestämmelserna med gemenskapsrätten är det förhållande att systemet i praktiken

förutsätter att ett kollektivavtal ingås för att fredsplikt skall gälla och

löneförhandlingar kunna påbörjas. Det innebär att det berörda företaget blir

bundet av samtliga villkor i kollektivavtalet, något som går långt utöver

direktivets krav. Exempel på villkor som går utöver direktivet är

granskningsarvode, mätningsarvode och försäkringsavgifter.

36. Denna typ av villkor som går utöver direktivets krav kan inte sägas stå i

proportion till ändamålet. Så är särskilt fallet när ett utländskt företag, som i det

aktuella målet, ingått kollektivavtal i den medlemsstat där företaget är etablerat. I

det fallet är det sannolikt att en del avgifter skulle behöva betalas två gånger.

Möjligheten för en facklig organisation enligt svensk rätt att vidta fackliga



17

stridsåtgärder för att tvinga en utländsk tillhandahållare av tjänster att ingå ett

kollektivavtal som omfattar betydligt flera villkor än lön förefaller också

oproportionerlig och inte förenlig med vare sig direktivet eller artikel 49 EG.

37. Vid bedömningen av huruvida en restriktion i friheten att tillhandahåller tjänster

kan rättfärdigas enligt EG-domstolens praxis får kommissionen inledningsvis

konstatera att denna praxis, såsom den fastslagits i målen SECO, Guiot, Arblade,

Mazzoleni och Wolff, avser förhållanden i medlemsstater som till skillnad från

Sverige har system för allmängiltigförklaring eller utsträckning av kollektivavtal.

Domstolens praxis är således inte tillämplig i sig men domskälen torde likväl

kunna ge vägledning i förevarande mål, särskilt vad gäller bedömningen huruvida

restriktiva åtgärder kan rättfärdigas och i vilken utsträckning de är proportionella i

förhållande till ändamålet.

38. Domstolen har således helt nyligen uttalat följande: "Vad gäller motiveringen

avseende förebyggande av social dumpning har domstolen fastställt att

medlemsstaterna får låta sin lagstiftning eller kollektivavtal beträffande

minimilön gälla alla som är anställda, även tillfälligtvis, inom dess territorium

(domen i det ovannämnda målet Arblade m.fl., punkt 41). En sådan behörighet

följer även av artikel 3 i direktiv 96/71."9

39. Kommission skulle avslutningsvis vilja peka på en mindre ingripande metod för

att säkerställa genomförandet av direktivets bestämmelse om minimilön. En sådan

metod skulle kunna bestå i att genom en statlig författning föreskriva att

kollektivavtal inom ett visst verksamhetsområde skall tillämpas även på

utstationerade arbetstagare såvitt avser lön. På så sätt kan den utländska

tillhandahållaren av tjänster och de utstationerade arbetstagarna på ett rättssäkert

och förutsägbart sätt i förväg ta reda på vilken minimilön som skulle gälla för ett

visst tillhandahållande av tjänster i Sverige.

9 Dom den 19 januari 2006 i mål C-244/04 Kommissionen ./. Tyskland, punkt 61.
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SLUTSATS

Med hänsyn till det anförda får kommissionen föreslå att den nationella

domstolens frågor besvaras enligt följande.

1. Ett system för fastställande av löner som består av förhandling om och

ingående av kollektivavtal, kompletterat med lagstiftning såsom den i

lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, utgör ett

genomförande av artikel 3.1 c) och artikel 3.8 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av

arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster i vad avser

minimilön, eftersom systemet uppnår det resultat som direktivet

föreskriver. Det föreligger således ingen inneboende motsättning mellan

detta system och friheten att tillhandahålla tjänster.

2. Ett nationellt system för reglering av lönevillkor som ställer som villkor

för ett utländskt företags tillhandahållande av tjänster att detta företag

sluter ett kollektivavtal, som förutom lön även innehåller andra villkor än

de som föreskrivs i direktiv 96/71, och som således utgör ett hinder för

friheten att tillhandahålla tjänster är inte förenligt med artikel 49 EG, i

synnerhet om dessa villkor redan säkerställts genom regler som

tillhandahållaren av tjänster är underkastad i den medlemsstat där

företaget är etablerat.

Enrico TRAVERSA Johan ENEGREN

Kommissionens ombud


