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Med en skrivelse av den 20 maj 2015 begärde utskottet för sysselsättning och sociala frågor i 
enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle lägga fram 
ett yttrande över lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda förslag.

Den ursprungliga rättsliga grund som kommissionen1 föreslagit är artikel 153.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som anger att Europaparlamentet och 
rådet ska vidta åtgärder i syfte att främja sysselsättningen, förbättra levnads- och arbetsvillkor, 
åstadkomma ett fullgott socialt skydd, se till att en dialog förs mellan arbetsmarknadens parter 
och utveckla de mänskliga resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning samt 
att bekämpa social utslagning i medlemsstaterna.

Avsikten med den slutliga kompromisstext som institutionerna har kommit överens om är att 
ändra och specificera den rättsliga grunden för förslaget till artikel 153.2 b i EUF-fördraget, 
som hänför sig till antagandet av minimikrav som ska genomföras gradvis genom direktiv i 
enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, jämförd med artikel 153.1 b och e i 
EUF-fördraget, som föreskriver att unionen ska understödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet på områdena arbetsvillkor och information till och samråd med 
arbetstagarna.

1 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 
2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG, (COM(2013)0798 – 2013/0390(COD)).
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I – Bakgrund

Förslaget syftar till att stärka skyddet av arbetstagarnas rättigheter enligt EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna i EU:s arbetsrätt och sörja för lika spelregler inom EU. 

EU:s arbetsrättsliga direktiv gäller generellt för alla näringsgrenar och alla kategorier av 
arbetstagare. Sjöfolk är dock undantagna eller får undantas från tillämpningen av fem 
direktiv1, utan att någon uttrycklig motivering behövs. Beroende på nationella upplägg kan 
undantagen ha negativa effekter på ett antal rättigheter som är erkända i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt arbetstagares rätt till information och samråd inom 
företaget (artikel 27) och rätten till rättvisa arbetsförhållanden (artikel 31). 

Det finns för närvarande stora skillnader i de nationella synsätten om möjligheten att utesluta 
sjöfolk från tillämpningsområdet i de ovannämnda fem direktiven. Vissa företag är därför 
undantagna från vissa informations- och samrådsskyldigheter som är obligatoriska för 
konkurrerande företag i andra medlemsstater.   

Genom förslaget ändras de fem direktiven genom att det införs en ovillkorlig rätt till 
information och samråd med sjöfarande arbetstagare i syfte att förbättra bolagsstyrningen och 
minska de negativa konsekvenserna av plötsliga omstruktureringar.

Enligt kommissionens förslag bör de fem direktiven ändras genom ett enda direktiv med 
tanke på ändringarnas karaktär och sektoriella räckvidd och för enkelhetens skull.

II – Relevanta artiklar i fördraget

Följande artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ingår i avdelning X 
”Socialpolitik” i fördragets tredje del ”Unionens politik och inre åtgärder”, anges som rättslig 
grund för kommissionens förslag:

Artikel 153

(f.d. artikel 137 FEG)

1. [...]

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid 
arbetsgivarens insolvens (kodifierad version), EUT L 283, 28.10.2008, s. 36, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i 
gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare 
(omarbetning), EUT L 122, 16.5.2009, s. 28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 
11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska 
gemenskapen, EGT L 80, 23.3.2002, s. 29, Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar, EGT L 225, 12.8.1998, s. 16, Rådets 
direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, 
EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.
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2.   I detta syfte kan Europaparlamentet och rådet

a) besluta om åtgärder som är avsedda att främja samarbetet mellan medlemsstaterna 
genom initiativ som syftar till att öka kunskapen, utveckla utbytet av information och 
beprövade erfarenheter, främja nyskapande tillvägagångssätt och utvärdera 
erfarenheter, med undantag av åtgärder som omfattar harmonisering av 
medlemsstaternas lagar eller andra författningar,

b) på de områden som avses i punkt 1 a–i genom direktiv anta minimikrav, som ska 
genomföras gradvis, varvid hänsyn ska tas till rådande förhållanden och tekniska 
bestämmelser i var och en av medlemsstaterna. I dessa direktiv ska sådana 
administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar 
tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.

Europaparlamentet och rådet ska besluta i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

På de områden som avses i punkt 1 c, d, f och g ska rådet besluta i enlighet med ett 
särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört 
Europaparlamentet och nämnda kommittéer.

Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört 
Europaparlamentet besluta att göra det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpligt 
på punkt 1 d, f och g.

III – Den föreslagna rättsliga grunden

Följande ändringar har fastställts i överenskommelse med rådet för att specificera den rättsliga 
grunden för förslaget (understrykning tillagd):

Artikel 153

(f.d. artikel 137 FEG)

2.   I detta syfte kan Europaparlamentet och rådet
b) på de områden som avses i punkt 1 a–i genom direktiv anta minimikrav, som ska 
genomföras gradvis, varvid hänsyn ska tas till rådande förhållanden och tekniska 
bestämmelser i var och en av medlemsstaterna. I dessa direktiv ska sådana 
administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar 
tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.

Europaparlamentet och rådet ska besluta i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

På de områden som avses i punkt 1 c, d, f och g ska rådet besluta i enlighet med ett 
särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört 
Europaparlamentet och nämnda kommittéer.
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Jämförd med artikel 153.1 b och e i EUF-fördraget: 

1.   För att uppnå målen i artikel 151 ska unionen understödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet inom följande områden:

a) ...

b) Arbetsvillkor.

[...]

e) Information till och samråd med arbetstagarna.

Artikel 151 i EUF-fördraget har följande lydelse (understrykning tillagd):

Artikel 151

(f.d. artikel 136 FEG)
 

Unionens och medlemsstaternas mål ska under beaktande av sådana grundläggande 
sociala rättigheter som anges i den europeiska sociala stadgan, som undertecknades 
i Turin den 18 oktober 1961, och i 1989 års gemenskapsstadga om arbetstagares 
grundläggande sociala rättigheter, vara att främja sysselsättningen, att förbättra 
levnads- och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en harmonisering samtidigt som 
förbättringarna bibehålls, att åstadkomma ett fullgott socialt skydd, en dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och en utveckling av de mänskliga resurserna för att 
möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning samt att bekämpa social utslagning.
 
I detta syfte ska unionen och medlemsstaterna genomföra åtgärder som tar hänsyn till 
skillnaderna i nationell praxis, särskilt när det gäller avtalsförhållanden, och till 
behovet av att bevara unionsekonomins konkurrenskraft.
 
De anser att en sådan utveckling kommer att följa såväl av den inre marknadens 
funktion, vilken kommer att främja en harmonisering av de sociala systemen, som av 
de förfaranden som föreskrivs i fördragen och av tillnärmningen av bestämmelser i 
lagar och andra författningar.

IV - Rättspraxis

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom 
gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning. 
Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”.1 En felaktig rättslig 
grund kan därför motivera ett upphävande av den berörda rättsakten.

1  Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5, mål C-440/05, 
kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097, mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, 
REG 2009, s. I-7585.
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Artikel 153 i EUF-fördraget (f.d. artikel 137 i EG-fördraget) utgör den rättsliga grunden i 
fördraget för tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning på det socialpolitiska området.1 
Punkterna 1 och 2 ger unionen befogenhet att understödja och komplettera medlemsstaternas 
verksamhet för att uppnå målen i artikel 151 i EUF-fördraget (f.d. artikel 136 i 
EG-fördraget).2

När det gäller artikel 153.1 i EUF-fördraget, framgår det av fast rättspraxis att begreppet 
”arbetsvillkor” kan omfatta löne- och pensionsärenden, i den mån detta inte innebär att 
fastställa en minimilön i unionen.3

Artikel 153.2 b i EUF-fördraget innebär att små och medelstora företags särskilda 
ekonomiska intressen ska beaktas, men den hindrar inte att dessa företag blir föremål för 
tvingande åtgärder.4 

V - Syfte och innehåll i den slutliga kompromissen

I skäl 13 i den slutliga kompromissen fastslås att ”detta direktiv står i överensstämmelse med 
de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt arbetstagares rätt till information och samråd inom 
företaget och rätten till rättvisa arbetsförhållanden. Detta direktiv måste genomföras i enlighet 
med de rättigheterna och principerna.” 

Dessutom bekräftas i skäl 4 att undantag och möjligheter att införa undantag dock kan ”hindra 
eller begränsa sjöfolks möjligheter att helt åtnjuta sin rätt till information och samråd eller sin 
rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden.”

I skäl 9 anges att ”på grund av de senaste årens tekniska utveckling, särskilt inom 
kommunikationstekniken, bör kraven på information och samråd uppdateras och tillämpas på 
lämpligaste sätt, inbegripet genom användning av ny teknik för fjärrkommunikation samt 
genom att man förbättrar tillgången till internet och ser till att det på ett rimligt sätt kan 
användas ombord, i syfte att förbättra genomförandet av detta direktiv.” 

Slutligen anges uttryckligen i skäl 11 att ”detta direktiv bidrar till uppnåendet av målen i 
artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”, medan det i skäl 13 otvetydigt 
anges att målet för direktivet är att förbättra sjöfolks arbetsvillkor och deras rätt till 
information och samråd.

1 Se mål C-343/08, Europeiska kommissionen mot Tjeckien, REU 2010, s. I-00275, punkt 67, med 
avseende på föregångaren till artikel 153, nämligen artikel 137 i EG-fördraget. Se yttrande 2/91 Internationella 
arbetsorganisationens konvention nr 170 om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet, REG 
1993, s. I-01061, punkt 17.
2 Se mål C-13/05, Sonia Chacón Navas mot Eurest Colectividades SA, REG 2006, s. I-06467, punkt 4, med 
avseende på föregångaren till artikel 153, nämligen artikel 137 i EG-fördraget.
3 Mål C-268/06, Impact mot Minister for Agriculture and Food m.fl., REG 2008, s. I-02483, punkt 35, med 
avseende på föregångaren till artikel 153.1 b, nämligen artikel 137.1 i EG-fördraget.
4 Förenade målen C-184/02 and C-223/02, Konungariket Spanien och republiken Finland mot 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, REG 2004, s. I-07789, punkt 72, med avseende på 
föregångaren till artikel 153, nämligen artikel 137.2 i EG-fördraget.
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För att uppnå detta mål ändrar direktivet fem arbetsrättsliga direktiv genom att avskaffa 
undantag eller möjligheter att införa undantag om de inte är objektivt motiverade och sjöfolk 
inte behandlas lika (skäl 12 i förslaget – återfinns nu i huvudsak i skälen 4 och 15 i den 
slutliga kompromissen). 

I det föreslagna direktivet avskaffas möjligheten att undanta fiskare som avlönas separat från 
insolvensdirektivets tillämpningsområde (artikel 1), besättningar i handelsflottan från 
företagsrådsdirektivets tillämpningsområde (artikel 2), besättningar på sjögående fartyg från 
uppsägningsdirektivets tillämpningsområde (artikel 4) och sjögående fartyg inom fördragets 
territoriella tillämpningsområde från överlåtelsedirektivets tillämpningsområde (artikel 5). 

När det gäller överlåtelsedirektivet kommer det också att finnas möjlighet att avvika från 
bestämmelserna om vänteperiod ”när den planerade kollektiva uppsägningen beror på en 
överlåtelse som enbart avser ett eller flera fartyg eller när arbetsgivaren använder enbart ett 
fartyg” (artikel 4).

VI – Analys och fastställande av lämplig rättslig grund

Med hänsyn till att syftet och innehållet i förslaget är att genom ett direktiv understödja och 
komplettera medlemsstaternas verksamhet i fråga om 1) sjöfolks arbetsvillkor och 2) sjöfolks 
rätt till information och samråd för att uppnå de socialpolitiska målen i artikel 151 i EUF-
fördraget, utgör artikel 153.2 i EUF-fördraget en lämplig rättslig grund.

Det föreslagna direktivet avser att ändra fem gällande direktiv för att förbättra sjöfolks 
arbetsvillkor och deras rätt till information och samråd samt i dessa avseenden avskaffa 
undantag eller rätten att införa undantag för sjöfarande arbetstagare från de fem direktivens 
tillämpningsområde. 

Direktiv 2008/94/EG, ”insolvensdirektivet”, grundar sig på artikel 137.2 i EG-fördraget, som 
nu motsvarar artikel 153.2 b i EUF-fördraget och syftar till att förbättra ”levnads- och 
arbetsvillkoren för arbetstagare inom gemenskapen”,1 vilket för närvarande omfattas av 
artikel 153.1 b i EUF-fördraget.

Direktiv 2009/38/EG, ”företagsrådsdirektivet”, grundar sig på artikel 137 i EG-fördraget 
(nuvarande artikel 153 i EUF-fördraget) och syftar till ”att stödja och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder på området information till och samråd med arbetstagarna”2, som 
för närvarande garanteras i artikel 153.1 e i EUF-fördraget.

Direktiv 2002/14/EG, ”samrådsdirektivet”, grundar sig på artikel 137.2 i EU-fördraget 
(nuvarande artikel 153.2 b i EUF-fördraget) och är avsett att ”främja och stärka informationen 
och samrådet om den rådande situationen och den förväntade utvecklingen av 
sysselsättningen inom företaget och, när arbetsgivaren bedömer att sysselsättningen i 
företaget kan komma att hotas, om vilka eventuella föregripande åtgärder som planeras, i 
synnerhet i form av utbildning och kompetensutveckling för arbetstagarna, för att motverka 
den negativa utvecklingen eller mildra dess följder samt för att öka anställbarheten och 

1 Skäl 2.
2 Skäl 9.
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anpassningsförmågan hos de arbetstagare som kan komma att påverkas”1, vilket motsvarar 
artikel 153.1 e i EUF-fördraget.

Direktiv 98/59/EG, ”uppsägningsdirektivet”, grundar sig på den allmänna behörigheten för 
tillnärmning av lagstiftning, nämligen artikel 100 i EG-fördraget (nuvarande artikel 115 i 
EUF-fördraget) som kräver enhällighet i rådet. I skäl 6 i direktivet fastslås följande: ”I 
gemenskapens stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, som antogs vid 
Europeiska rådets sammanträde i Strasbourg den 9 december 1989 av stats- eller 
regeringscheferna i elva medlemsstater, föreskrivs bland annat följande i punkt 7 första 
stycket första meningen samt andra stycket, i punkt 17 första stycket och i punkt 18 tredje 
strecksatsen:

”7. Förverkligandet av den inre marknaden måste leda till en förbättring av levnads- 
och arbetsförhållandena för arbetstagare inom Europeiska gemenskapen (. . .).
Där så är nödvändigt, skall förbättringen omfatta vissa delar av arbetsrätten, som 
t.ex. förfaranden vid kollektiva uppsägningar och vid konkurs.
(. . .)
17. Frågor om information, överläggning och medbestämmande för arbetstagare 
måste utvecklas på lämpligt sätt, med hänsyn till den praxis som råder i de olika 
medlemsstaterna.
(. . .)
18. Information, överläggning och medbestämmande skall ske i god tid, särskilt i 
följande fall:
(- . . .)
(- . . .)
- vid kollektiva uppsägningar,(- . . .)”. 

Genom Amsterdamfördraget ändrades EG-fördraget genom att avdelning XI ”Socialpolitik” 
(nuvarande avdelning X) infördes. Syftet var att skapa en ny specifik rättslig grund för 
åtgärder inom det sociala området. Artikel 153.2 b i EUF-fördraget utgör därmed den 
specifika och lämpliga grunden för rättsliga instrument som syftar till att förbättra 
arbetsvillkoren och information till och samråd med arbetstagarna. Ett direktiv om ändring av 
direktiv 98/59/EG bör därför använda denna artikel som grund,2 jämförd med artikel 153.1 b 
och e i EUF-fördraget med hänvisning till arbetsförhållanden och information till och samråd 
med arbetstagarna.

Genom direktiv 2001/23/EG, ”överlåtelsedirektivet”, kodifierades rådets direktiv 77/187/EEG 
av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter. I skäl 6 i det kodifierade direktivet anges att rådet 1977 antog ”direktiv 
77/187/EEG för att främja en harmonisering av sådan relevant nationell lagstiftning som 
skyddar arbetstagarnas rättigheter och som föreskriver att överlåtare och förvärvare i god tid 
skall informera arbetstagarrepresentanterna och samråda med dem”, och detta har grundat sig 
på artikel 94 i EG-fördraget (f.d. artikel 100), som nu är artikel 115 i EUF-fördraget. Med den 
specifika rättsliga grunden för socialpolitiska åtgärder som införts efter Amsterdamfördraget 

1 Skäl 8.
2 Se mål C-84/94, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska unionens råd, REG 1996, 
s. I-05755, punkt 12.
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är artikel 153.2 b i EUF-fördraget den lämpliga rättsliga grunden för ändringen av direktiv 
2001/23/EG1, jämförd med artikel 153.1 e i EUF-fördraget, om information till och samråd 
med arbetstagarna.

VII – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående analys, och med tanke på att alla de fem direktiv som föreslås 
ska ändras befinner sig inom det socialpolitiska området och syftar till att understödja och 
komplettera medlemsstaternas verksamhet när det gäller arbetsvillkor eller information till 
och samråd med arbetstagarna, utgör artikel 153.2 b, jämförd med artikel 153.1 b och e i 
EUF-fördraget, en lämplig rättslig grund för förslaget till direktiv om sjöfolk och om ändring 
av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG. 

Vid utskottssammanträdet den 16 juni 2015 behandlade utskottet för rättsliga frågor detta 
ärende. Vid detta sammanträde antog utskottet enhälligt2 följande rekommendation: Utskottet 
för sysselsättning och sociala frågor bör inkludera artikel 153.2 b i EUF-fördraget, jämförd 
med artikel 153.1 b och e i EUF-fördraget, i den rättsliga grunden för förslaget till direktiv om 
sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 
2001/23/EG.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

1 Ibidem.
2 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg (vice ordförande), Jean-Marie Cavada (vice ordförande), Axel Voss (vice ordförande), Mady 
Delvaux (vice ordförande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini 
Cachia, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte 
Guteland, Mary Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika 
Niebler, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer och Cecilia Wikström.


