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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bestridande av kollektivavtal inom EU
(2008/2085(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av artikel 2, första strecksatsen, och artikel 3j i fördraget om
Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 136, 137, 138, 139 och 140 i EG-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 12, 39 och 49 i EG-fördraget,

– med beaktande av Lissabonfördraget av den 13 december 2007, särskilt artikel 3 i detta,

– med beaktande av artikel 152 i Lissabonfördraget, där det bekräftas att dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och kollektivförhandlingar är viktiga för utvecklingen,

– med beaktande av artiklarna 27, 28 och 34 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, särskilt artikel 11 i denna,

– med beaktande av den europeiska sociala stadgan, särskilt artiklarna 5, 6 och 19,

– med beaktande av Europeiska konventionen om migrerande arbetstagares rättsställning,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av 
den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande 
av tjänster (utstationeringsdirektivet)1,

– med beaktande av rapporten från kommissionens tjänsteavdelningar om genomförandet av 
direktiv 96/71/EG (SEK(2006)0439) (tjänsterapporten),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av 
den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster,

– med beaktande av den så kallade Monti-klausulen i rådets förordning (EG) nr 2679/98,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av 
den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden,

                                               
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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– med beaktande av EG-domstolens dom av den 27 mars 1990 i mål C-113/89,
Rush Portuguesa Lda mot Office national d’immigration1,

– med beaktande av EG-domstolens domar av den 9 augusti 1994 i mål C-43/93, 
Vander Elst2, av den 23 november 1999 i de förenade målen C-369/96 och C-376/96, 
Arblade3, av den 25 oktober 2001 i de förenade målen C-49/98, C-50/98, C-52/98, 
C-54/98, C-68/98 och C-71/98, Finalarte4, av den 7 februari 2002 i mål C-279/00, 
kommissionen mot Italien5, av den 12 oktober 2004 i mål C-60/03, 
Wolff & Müller GmbH6, av den 21 oktober 2004 i mål C-445/03, kommissionen mot 
Luxemburg7, och av den 19 januari 2006 i mål C-244/04, kommissionen mot Tyskland8,

– med beaktande av EG-domstolens dom av den 11 december 2007 i mål C-438/05, 
Internationella transportarbetarefederationen och Finlands sjömansunion mot Viking Line 
ABP och OÜ Viking Line Eesti9,

– med beaktande av EG-domstolens dom av den 18 december 2007 i mål C-341/05, Laval 
un Partneri Ltd10,

– med beaktande av EG-domstolens dom av den 3 april 2008 i mål C-346/06, Rüffert11,

– med beaktande av följande konventioner från Internationella arbetsorganisationen (ILO): 
ILO-94 om arbetsklausuler (offentlig upphandling), ILO-87 om föreningsfriheten och 
skydd för organisationsrätten, ILO-98 om tillämpningen av principerna för 
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, ILO-117 om grundläggande mål 
och normer för socialpolitiken, särskilt del IV, och ILO-154 om kollektivförhandlingar,

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2006 om tillämpningen av 
direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare12,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2004 om genomförandet av 
direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna13,

– med beaktande av de gemensamma principerna om ”flexicurity” som stöddes av 
Europeiska rådets möte den 12–13 december 2007 och parlamentets resolution av 

                                               
1 REG 1990, s. I-1470.
2 REG 1994, s. I-3803.
3 REG 1999, s. I-8453.
4 REG 2001, s. I-7831.
5 REG 2002, s. I-1425.
6 REG 2004, s. I-9553.
7 REG 2004, s. I-10191.
8 REG 2006, s. I-885.
9 EUT C 51, 23.2.2008, s. 11.
10 EUT C 51, 23.2.2008, s. 9.
11 Ännu ej offentliggjort i EUT.
12 EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 452.
13 EUT C 92 E, 16.4.2004, s. 404.
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den 29 november 2007 om gemensamma principer för ”flexicurity”1,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A6-…/2008), och av följande skäl:

A. EG-domstolen erkänner att rätten att vidta kollektiva åtgärder är en grundläggande 
rättighet och en integrerad del av de allmänna principerna i gemenskapsrätten. Denna 
rättighet kommer även att bli primärrätt i och med ratificeringen av Lissabonfördraget.

B. Kommissionens rapport om arbetsmarknadens parter i Europa 2006 visar att väl 
utvecklade kollektivförhandlingar har en positiv inverkan på den sociala integrationen.

C. Att främja tillhandahållandet av tjänster över gränserna kräver lojal konkurrens och 
åtgärder som garanterar att arbetstagarnas rättigheter respekteras enligt ingressen i 
utstationeringsdirektivet.

D. Målet för utstationeringsdirektivet – att skapa ett klimat av lojal konkurrens och åtgärder 
som garanterar att arbetstagarnas rättigheter respekteras – är viktigare än någonsin i en 
ekonomisk tid då det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster expanderar. I detta 
sammanhang förväntas utstationeringsdirektivet fylla en central funktion för att skydda de 
berörda arbetstagarna, samtidigt som medlemsstaternas arbetsrätt och förhållanden på 
arbetsmarknaden respekteras.

E. Enligt utstationeringsdirektivet ska medlemsstaterna fastställa en kärna av tvingande 
regler för minimiskydd av utstationerade arbetstagare i sin lagstiftning, vilka ska följas i 
värdlandet, men de bör inte hindra att arbets- och anställningsvillkor som är förmånligare 
för arbetstagarna tillämpas.

F. Artikel 3.8 i utstationeringsdirektivet ger möjlighet att antingen genomföra direktivet 
genom lagstiftning, kollektivavtal som gäller allmänt eller kollektivavtal som har ingåtts 
av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna. EG-domstolen bekräftar också 
att andra metoder, t.ex. den oberoende kollektivförhandlingsmodellen, kan användas.

G. De centrala bestämmelserna i artikel 3.1 i utstationeringsdirektivet utgörs av 
internationella obligatoriska regler som medlemsstaterna har enats om gemensamt. 
Bestämmelserna om grunderna för rättsordningen (ordre public) i artikel 3.10 består också 
av internationella obligatoriska regler, men är utformade på ett sådant sätt att 
medlemsstaterna själva kan fastställa dem. Användningen av artikel 10 är viktig för att 
medlemsstaterna ska kunna ta hänsyn till mångfalden på arbetsmarknaden, socialpolitik 
och andra frågor, däribland skydd av arbetstagarna.

H. När det gäller fri rörlighet för varor har följande klausul (”Monti-klausulen”) inbegripits i 
rådets förordning (EG) nr 2679/98, artikel 2: ”Denna förordning får inte tolkas som att den 
på något sätt inverkar på utövandet av de grundläggande rättigheter, inklusive strejkrätt

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0574.
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eller frihet att strejka, så som de erkänns i medlemsstaterna. Dessa rättigheter kan också 
inbegripa rätt eller frihet att vidta andra åtgärder som omfattas av de särskilda systemen 
för relationerna mellan parterna på arbetsmarknaderna i medlemsstaterna.”

I. I artikel 1.7 i tjänstedirektivet anges att ”detta direktiv påverkar inte utövandet av sådana 
grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och i gemenskapsrätten. Det 
påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis som respekterar 
gemenskapsrätten”.

J. Europeiska rådet har fastställt principer för att skapa arbetsmarknadsmodeller där en hög 
nivå av flexibilitet kombineras med en hög nivå av trygghet, den så kallade 
flexicurity-modellen. Rådet bekräftar också att starka arbetsmarknadsparter med ett stort 
utrymme för kollektivförhandlingar är en viktig del av en framgångsrik flexicurity-modell.

K. Enligt Albany-målet (C-67/96), som rör konkurrenslagstiftningsområdet, ska de fackliga 
organisationerna ges ett stort utrymme för att reglera arbetsmarknadsfrågor. Vid den 
tidpunkten ansåg EG-domstolen i själva verket att konkurrensreglerna inte har någon 
direkt horisontell effekt på kollektivförhandlingar.

L. EG-domstolens tolkning skiljer sig helt från EU-lagstiftningen och generaladvokatens 
tolkning i både Laval- och Rüffert-målet.

M. EG-domstolen har i såväl Laval- som Rüffert-målet gjort en snäv tolkning av de fackliga 
organisationernas möjligheter att kräva bättre villkor för utstationerade arbetstagare.

N. I Rüffert-målet minskar EG-domstolen avsevärt medlemsstaternas möjligheter att reglera 
sina kollektivförhandlingar och begränsar även syftet med utstationeringsdirektivet och 
åsidosätter direktivets dubbla målsättning – skydd av arbetstagarna och fri rörlighet.

O. När det gäller Viking Line-målet inför EG-domstolen en horisontell, direkt effekt för 
artiklarna 43 och 49, som arbetsgivarna och tjänsteleverantörerna kan utnyttja för att 
bestrida kollektivavtal och stridsåtgärder med en gränsöverskridande effekt. 
Kollektivförhandlingarnas oberoende gentemot konkurrensreglerna utvidgas därmed inte 
till att omfatta den fria rörligheten, vilket leder till att det finns en risk för att 
arbetsrelationerna i medlemsstaterna kommer att underställas rättslig kontroll. Denna nya 
osäkerhetsfaktor i förhållandena på arbetsmarknaden kan leda till att EG-domstolen kan 
översvämmas av nya mål.

Grundläggande principer

1. Europaparlamentet understryker att friheten att tillhandahålla tjänster är en hörnsten i det 
europeiska projektet. Denna frihet måste emellertid avvägas mot de grundläggande 
rättigheterna och regeringarnas och de fackliga organisationernas möjligheter att garantera 
icke-diskriminering och lika behandling.

2. Europaparlamentet anser att alla EU-medborgare ska ha rätt att arbeta överallt i 
Europeiska unionen och beklagar därför att denna rättighet inte tillämpas enhetligt inom 
EU.
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3. Europaparlamentet betonar att friheten att tillhandahålla tjänster inte är överordnad de 
fackliga organisationernas rätt att vidta stridsåtgärder. Detta är dessutom en konstitutionell 
rättighet i flera medlemsstater.

4. Europaparlamentet välkomnar Lissabonstrategin och att EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna görs rättsligt bindande, vilket omfattar fackliga 
organisationers rätt att förhandla om och sluta kollektivavtal på lämpliga nivåer och vidta 
kollektiva åtgärder, däribland stridsåtgärder, vid intressekonflikter för att försvara sina 
intressen.

5. Europaparlamentet betonar att det i artikel 3.7 i utstationeringsdirektivet tydligt anges att 
de fackliga organisationerna ska kunna kräva arbets- och anställningsvillkor som är 
förmånligare för arbetstagarna.

6. Europaparlamentet påpekar att det i skäl 22 i utstationeringsdirektivet anges att 
bestämmelserna i direktivet inte inverkar på den rättsliga regleringen i medlemsstaterna 
vad gäller rätten att vidta fackliga stridsåtgärder.

7. Europaparlamentet betonar att lika behandling, lika lön för lika arbete samt artiklarna 39 
och 12 i EG-fördraget utgör grunden för EG-rätten, och behöver återupprättas.

8. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att se till att domsluten inte inverkar 
negativt på arbetsmarknadsmodeller där man redan i dag kombinerar en hög nivå av 
flexibilitet med en hög nivå av trygghet på arbetsmarknaden, och att man i stället bör 
främja detta synsätt ytterligare.

Följder av EG-domstolens domar

9. Europaparlamentet understryker att syftet med lagstiftningen i utstationeringsdirektivet 
och tjänstedirektivet inte avspeglas i EG-domstolens domar, som i stället för att skydda 
arbetstagarna uppmuntrar till illojal konkurrens mellan företag. Företag som ingår och 
följer kollektivavtal kommer att ha en konkurrensnackdel jämfört med företag som vägrar 
att göra detta.

10. Europaparlamentet beklagar att alla villkor som ställs på utländska arbetsgivare utöver 
minimikraven betraktas som hinder mot den fria rörligheten om arbetsgivarna inte redan 
har förmånligare villkor i ursprungslandet.

11. Europaparlamentet ifrågasätter införandet av en proportionalitetsprincip i Viking
Line-målet för rätten att vidta kollektiva åtgärder mot företag som medvetet underminerar 
arbets- och anställningsvillkor när de utnyttjar etableringsrätten eller rätten att 
tillhandahålla tjänster över gränserna. Införandet av en proportionalitetsprincip är inte 
förenligt med rättighetens karaktär, eftersom den är en grundläggande rättighet. Det får 
inte råda något tvivel om fackliga organisationers rätt att tillämpa stridsåtgärder för att 
upprätthålla lika behandling och garantera anständiga arbetsvillkor.

12. Europaparlamentet betonar att EG-domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet 
förhindrar krav på lika lön för alla arbetstagare, utan hänsyn till deras eller arbetsgivarens 
nationalitet, på den plats där tjänsten tillhandahålls. Detta strider mot principen om 
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icke-diskriminering som fastställs i fördraget, särskilt när det gäller arbetstagares 
rörlighet.

13. Europaparlamentet beklagar att EG-domstolen, trots att utstationeringsdirektivet 
utformades för att ange miniminormer, i Laval-domen har bestämt att dessa miniminormer 
ska betraktas som maximinormer. Detta synsätt ger upphov till stor oro eftersom man inte 
vet om de direktiv som beslutas på grundval av miniminormer kommer att betraktas som 
gällande i framtiden. Konsekvenserna skulle bli enorma om alla direktiv på det sociala 
området skulle omformuleras som direktiv med maximinormer, vilket är fallet med 
utstationeringsdirektivet.

14. Europaparlamentet beklagar att de sociala hänsynstaganden som nämns i artiklarna 26 och 
27 i direktiv 2004/18 inte omfattar arbets- och anställningsvillkor som går utöver de 
obligatoriska reglerna för minimiskydd.

15. Europaparlamentet anser att den begränsade rättliga grunden för fri rörlighet i 
utstationeringsdirektivet har lett till att EG-domstolen tolkar utstationeringsdirektivet på 
ett sätt som direkt inbjuder till illojal konkurrens om löner och arbetsvillkor och därmed 
driver ned dem. Detta strider mot målsättningen för utstationeringsdirektivet (att garantera 
ett klimat med sund konkurrens) och EU:s fastställda mål i fördraget (att förbättra 
levnads- och arbetsvillkoren). Den rättsliga grunden för utstationeringsdirektivet måste 
därför breddas för att inbegripa en hänvisning till den fria rörligheten för arbetstagare.

16. Europaparlamentet betonar att den nuvarande situationen kan leda till att arbetstagarna i 
värdmedlemsstaterna kommer att pressas av låglönekonkurrens, vilket i sin tur kan leda 
till främlingsfientlighet och en kontraproduktiv negativ inställning till EU.

17. Europaparlamentet beklagar att EG-domstolen inte beaktar ILO:s konvention nr 94 och 
fruktar att EG-domstolens dom i Rüffert-målet kan hindra ratificeringen av ILO-94. Detta 
skulle motverka vidareutvecklingen av de sociala klausulerna i bestämmelserna om 
offentlig upphandling, som är ett av syftena med direktivet om offentlig upphandling från 
2004.

18. Europaparlamentet beklagar att EG-domstolen inte erkänner ILO-konventionerna nr 87 
och 98. Begränsningar av rätten att vidta stridsåtgärder och av de grundläggande 
rättigheterna kan endast vara berättigade med avseende på hälsa, allmän ordning och 
liknande intressen.

Krav

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra utstationeringsdirektivet på 
lämpligt sätt.

20. Europaparlamentet understryker att EG-domstolen har tolkat EU-lagstiftningen på ett sätt 
som inte var lagstiftarnas avsikt och uppmanar kommissionen, rådet och parlamentet att 
omedelbart vidta åtgärder för att se till att nödvändiga ändringar görs i EU-lagstiftningen 
för att ändra EG-domstolens nya rättspraxis.

21. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att omedelbart vidta åtgärder för att se 
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till att de nödvändiga ändringarna görs i EU-lagstiftningen för att motverka de eventuellt 
skadliga sociala, ekonomiska och politiska effekterna av EG-domstolens domar.

22. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens uttalande från 
den 3 april 2008, där den tydligt förklarar att den kommer att fortsätta att bekämpa social 
dumpning och att friheten att tillhandahålla tjänster inte är överordnad de fackliga 
organisationernas grundläggande rättigheter.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över utstationeringsdirektivet och 
överväga följande frågor:

 En ny rättslig grund för utstationeringsdirektivet för att förbättra skyddet av 
arbetstagarna. Utstationerade arbetstagare inom tjänstesektorn ska anses utnyttja rätten 
till fri rörlighet för arbetstagare och inte rätten till fri rörlighet för tjänster.

 En möjlighet i direktivet för medlemsstaterna att i lagstiftning eller kollektivavtal 
hänvisa till de ”avtalsenliga löner” som normalt gäller på arbetsplatsen i 
värdmedlemsstaten, vilket fastställs i ILO:s konvention nr 94, och inte bara 
”minimilön”.

 En begränsning av den tid som arbetstagare kan anses vara ”utstationerade” till en 
annan medlemsstat än den medlemsstat där de har sin ordinarie anställning inom 
ramen för tillhandahållande av tjänster. Efter denna period bör bestämmelserna om fri 
rörlighet för arbetstagare gälla, dvs. värdmedlemsstatens bestämmelser om löner och 
arbetsvillkor ska tillämpas fullt ut.

 En ännu tydligare förklaring om att det enligt direktivet och annan EU-lagstiftning inte 
är förbjudet för medlemsstater och fackliga organisationer att kräva förmånligare 
villkor för arbetstagarna.

 Erkännande av en bredare uppsättning metoder för att organisera arbetsmarknaderna 
än de som för närvarande om fattas av artikel 3.8.

24. Europaparlamentet anser att parlamentet, rådet och kommissionen måste anta åtgärder för 
att bekämpa brevlådeföretag, dvs. företag som inte bedriver någon verklig och 
meningsfull verksamhet i ursprungsstaten, utan uteslutande etableras, ibland även direkt 
av huvudentreprenören i värdmedlemsstaten, för att erbjuda ”tjänster” till värdlandet och 
för att slippa tillämpa lagar och förordningar i värdlandet fullt ut, särskilt när det gäller 
löner och arbetsvillkor.

25. Europaparlamentet skulle välkomna åtgärder för att sammanfatta de sociala klausuler som 
finns i ”Monti-direktivet” och i tjänstedirektivet i en social klausul, antingen i form av ett 
protokoll som bifogas fördraget eller i ett interinstitutionellt avtal.

26. Europaparlamentet uppmanar rådet att omedelbart anta direktivet om bemanningsföretag, 
där det klargörs att samma bestämmelser omedelbart ska börja gälla för personal som hyrs 
ut av bemanningsföretag om de anställs direkt av företaget.

o

o o
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27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning
I december 2007 avkunnade EG-domstolen sina domar i två mål om hur EU avväger de 
ekonomiska och sociala målen i fördraget. Viking Line-målet rör en kollektiv åtgärd i 
samband med omflaggning av ett fartyg från finsk till estländsk flagg. I Laval-målet hade en 
svensk fackförening genom kollektiva åtgärder försökt tvinga en lettisk tjänsteleverantör att 
underteckna ett kollektivavtal när företaget tillhandahöll tjänster i Sverige.
I april 2008 avkunnade EG-domstolen ytterligare en dom i Rüffert-målet. Detta mål rör 
offentliga myndigheters rätt att när de tilldelar kontrakt på arbete kräva att de företag som 
deltar i anbudsförfarandet ska betala löner som ligger i linje med de löner som redan avtalats 
genom kollektivförhandlingar där arbetet utförs, eller om detta kan förbjudas som en 
begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 i fördraget.

Betänkandet inriktas på de huvudsakliga följderna av dessa domar och inte så mycket på 
nationella problem med genomförandet, vilket snabbt bör behandlas på nationell nivå.

Principer
Den första delen av betänkandet handlar om de vägledande principerna för den inre 
marknaden och den nödvändiga balansen mellan fri rörlighet för tjänster och arbetstagarnas 
rättigheter.

Alla ska ha rätt att arbeta överallt i Europeiska unionen och det är beklagligt att denna 
rättighet inte tillämpas enhetligt inom EU. Detta måste emellertid vägas mot de 
grundläggande rättigheterna och regeringarnas och de fackliga organisationernas möjlighet att 
garantera icke-diskriminering och lika behandling. Vi kan inte blunda för att migrerande 
arbetstagare får sämre löner än de nationella arbetstagarna, eftersom detta innebär att man 
sänder ett budskap om att migrerande arbetstagare är mindre värda än nationella arbetstagare 
som utför samma arbete. Det ligger i allas intresse att det råder lika villkor för arbetstagarna, 
vare sig de är migrerande eller nationella. Lika behandling och lika lön för lika arbete bör 
följaktligen alltid vara huvudprincipen.
Följder av EG-domstolens domar
Utstationeringsdirektivet
Utstationeringsdirektivet har traditionellt sett alltid tolkats som ett minimi-direktiv i den 
bemärkelsen att en ”hård kärna” av tvingande regler för minimiskydd som medlemsstaterna 
måste garantera fastställs i direktivet och även gäller för tillfälliga utländska arbetstagare. 
Utstationeringsdirektivet utesluter emellertid inte system med högre skydd. Skälen till denna 
tolkning står främst att finna i artikel 3.7 i direktivet: ”Punkt 1 till 6 ska inte hindra 
tillämpning av arbets- och anställningsvillkor som är förmånligare för arbetstagarna.”
Denna uppfattning ändras emellertid i och med domen i Laval-målet, där domstolen förklarar 
att artikel 3.7 i utstationeringsdirektivet ”inte kan tolkas så, att den ger värdmedlemsstaten 
möjlighet att för tillhandahållande av tjänster på dess territorium kräva att arbets- och 
anställningsvillkor som går utöver de tvingande reglerna för minimiskydd iakttas”. I domen 
förklaras det vidare att det i utstationeringsdirektivet fastställs vilken skyddsnivå som 
värdmedlemsstaten får kräva att dessa företag ska iaktta (egen fetstilsmarkering) (punkt 80), 
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och fortsätter i nästa stycke: ”den skyddsnivå som ska garanteras arbetstagare som
utstationeras inom värdmedlemsstatens territorium är således i princip begränsad till den 
skyddsnivå som föreskrivs i artikel 3.1 första stycket a–g i direktiv 96/71.” De krav som 
värdmedlemsstaten kan ålägga ett besökande företag att uppfylla begränsas således till kärnan 
i utstationeringsdirektivet och ingenting utöver detta. Med andra ord har det som vi trodde var 
ett minimi-direktiv blivit ett maximi-direktiv.

I domskälen har domstolen av praktiska skäl upphävt artikel 3.7, enligt vilken förmånligare 
löne- och anställningsvillkor är tillåtna. Nationella löneavtal kan således undermineras för 
utstationerade arbetstagare. Denna tolkning vidareutvecklas och förklaras i Rüffert-målet. I 
punkt 32 förklarar EG-domstolen att den normala lönen i Niedersachsen ”inte heller kan anses 
utgöra ett arbets- eller anställningsvillkor som är förmånligare för arbetstagarna i den mening 
som avses i artikel 3.7 i direktiv 96/71”. Domstolen fortsätter med att förklara att ”en sådan 
tolkning skulle dessutom innebära att direktivet förlorade sin ändamålsenliga verkan (se 
domen i målet Laval un Partneri, punkt 80)”. Med andra ord kan direktivet inte tolkas så som 
det är skrivet eftersom detta skulle strida mot direktivets syfte, vilket enligt domstolen är att 
skapa frihet att tillhandahålla tjänster, och inte att skydda arbetstagarna.

Avvägningen mellan den fria rörligheten för tjänster och den grundläggande rättigheten 
att strejka
I Viking Line- och Laval-målen inför EG-domstolen en horisontell, direkt effekt av 
artiklarna 43 och 49, som kan utnyttjas av arbetsgivare och tjänsteleverantörer för att bestrida 
kollektivavtal och stridåtgärder med gränsöverskridande effekt. Kollektivförhandlingarnas 
oberoende gentemot konkurrensreglerna utvidgas därmed inte till att omfatta den fria 
rörligheten. Detta kan medföra risker: arbetsrelationerna i medlemsstaterna kan underställas 
rättslig kontroll, osäkerhet i förhållandena på arbetsmarknaden och en risk för att 
EG-domstolen dränks av mål. Alla företag som är inblandade i en transnationell tvist har 
möjligheten att utnyttja denna dom för att protestera mot EU-åtgärder och hävda att de är 
”oproportionerliga”.
Budskapet i domen är att strejkrätten är en grundläggande rättighet, men inte så 
grundläggande som EU:s bestämmelser om fri rörlighet. Detta kan leda till lönekonkurrens 
och göra det svårt för fackföreningarna att garantera lika behandling.

Krav
Eftersom det genom dessa domar har bevisats att den befintliga lagstiftningen inte är 
tillräcklig för att skapa en balans mellan friheten att tillhandahålla tjänster och arbetstagarnas 
rättigheter är det nödvändigt att omedelbart vidta åtgärder för att se till att de nödvändiga 
ändringarna görs i EU-lagstiftningen för att motverka de eventuellt skadliga sociala, 
ekonomiska och politiska effekterna av EG-domstolens domar.

Följande ändringar bör övervägas:

 Se över utstationeringsdirektivet.

 Sammanfatta de sociala klausuler som finns i ”Monti-direktivet” och i tjänstedirektivet 
i en social klausul i primärrätten eller i ett interinstitutionellt avtal.

 Omedelbart anta direktivet om bemanningsföretag, där det klargörs att samma 
bestämmelser omedelbart ska börja gälla för personal som hyrs ut av 
bemanningsföretag om de anställs direkt av företaget.
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 Anta åtgärder för att bekämpa brevlådeföretag, dvs. företag som inte bedriver någon 
verklig och meningsfull verksamhet i ursprungsstaten, utan uteslutande etableras, 
ibland även direkt av huvudentreprenören i värdmedlemsstaten, för att erbjuda 
”tjänster” till värdlandet och för att slippa behöva tillämpa lagar och förordningar i 
värdlandet fullt ut, särskilt när det gäller löner och arbetsvillkor.
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