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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1283/2008, ingiven av Dorina Vasilescu (rumänsk medborgare), 
om Italiens tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är en rumänsk medborgare som är utstationerad till Italien av ett företag 
hemmahörande i Rumänien. Hon vill veta vilka arbetsvillkor som gäller för henne och begär 
ett förtydligande av vilka minimilöner som gäller enligt kollektivavtal för arbetstagare som 
tillfälligt är utstationerade i en annan medlemsstat, inom ramen för direktiv 96/71/EG och 
framför allt EG-domstolens domar i målen Laval och Viking.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställningen

Framställaren är juridiskt ombud för ett rumänskt företag som i samband med tjänsteavtal 
med italienska företag har utstationerat rumänsk personal i Italien och tvingats betala den lön 
som gäller enligt italienska kollektivavtal. Framställaren undrar vilka arbetsvillkor som gäller 
för personal som är utstationerad inom EU för att tillhandahålla tjänster över 
nationsgränserna. Hon vill framför allt ha ett klargörande av vad som gäller beträffande 
minimilöner enligt kollektivavtal för arbetstagare som är tillfälligt utstationerade i en annan 
EU-medlemsstat, enligt direktiv 96/71/EG och till följd av EG-domstolens domar i Laval- och 
Viking-Line-målen.
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Kommissionens kommentarer till framställningen

När det gäller de frågor som framställaren tar upp bör det först och främst påminnas om att 
direktiv 96/71/EG (som syftar till att förena företagens grundläggande frihet att tillhandahålla 
gränsöverskridande tjänster i enlighet med artikel 49 i EG-fördraget med garantier för en 
korrekt skyddsnivå när det gäller rättigheterna för arbetare som är tillfälligt utstationerade i 
utlandet för att leverera tjänsterna) identifierar de obligatoriska bestämmelser som gäller i 
värdlandet som ska tillämpas på utstationerade arbetstagare, genom att fastställa en kärna av 
tvingande anställningsregler och arbetsvillkor, vilka skall följas i värdlandet av 
tjänsteleverantörsföretaget. Denna kärna av tvingande regler består bland annat av följande:

 Längsta arbetstid och kortaste vilotid. 

 Minsta antal betalda semesterdagar per år. 

 Minimilön. 

 Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för 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. 

När det gäller minimilöner bör det noteras att direktivet om utstationering av arbetstagare inte 
fastställer en exakt nivå i fråga om den minimilön som avses i artikel 3.1, utan erbjuder flera 
alternativ för fastställande av vilken minimilön som ska gälla för utstationerade arbetstagare. 
Direktivet tillåter alltså att olika minimilöner tillämpas i olika industrier och yrkesgrupper i 
enlighet med lagstiftning och/eller kollektivavtal, förutsatt att avtalen är förenliga med 
direktivets bestämmelser. 

I artikel 3.8 i direktivet ges värdlandet tre möjligheter att göra kollektivavtal allmänt 
tillämpliga. Den första är att förklara kollektivavtalen allmänt giltiga. Om det saknas ett 
system för att förklara att kollektivavtal har allmän giltighet kan medlemsstaterna, om de så 
beslutar, utgå ifrån

– kollektivavtal 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 avtalen garanteras att företagen behandlas på samma sätt.

Minimilöner kan naturligtvis även fastställas genom lagstiftning om medlemsstaten så önskar.

Italien är en av de medlemsstater där kollektivavtal är den främsta formen för reglering av 
lönenivån. Italien kan därför begagna sig av dessa möjligheter och i praktiken göra det 
tvingande att följa de regler och arbetsvillkor, inklusive minimilöner, som fastställs i ett 
kollektivavtal, förutsatt att avtalet står i överensstämmelse med ett av de tre möjliga 
alternativen som beskrivs ovan.
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I motsats till vad framställaren tycks tro har senaste rättspraxis i Laval- och 
Viking Line-målen inte i grunden ändrat direktivets andemening eller de ovan nämnda 
alternativen. Rättspraxis har dock klargjort ett antal punkter. Till exempel bör värdlandet inte 
ålägga andra förpliktelser eller gå längre än den kärna av tvingande regler för minimiskydd 
som anges i direktivet. När det gäller nivån på löner till utstationerade arbetstagare får 
dessutom värdlandet inte göra det obligatoriskt att följa lönenivåer som inte utgör 
minimilöner enligt lag eller kollektivavtal.

EG-domstolens avgöranden i mål C-438/05 (Viking Line) och mål C-341/05 (Laval eller 
Vaxholm) av den 18 december 2007 bekräftade dessutom att fackföreningar kommer att 
kunna fortsätta att vidta åtgärder för att skydda värdlandets arbetstagare mot social dumpning, 
förutsatt att detta görs i överensstämmelse med gällande gemenskapslagstiftning, och mer 
exakt, inom de tidsramar som fastställs i direktivet om utstationering av arbetstagare.

Det följer alltså av domsluten i både Viking Line- och Laval-målet att fackföreningarna 
kommer att kunna fortsätta att agera kollektivt för att skydda arbetare, så länge deras åtgärder 
är 

 motiverade av ett legitimt syfte som är förenligt med bestämmelserna i fördraget,
 lämpliga för att uppnå detta syfte, och 
 av rimlig omfattning. 

I slutändan tillkommer det ändå de nationella domstolarna att från fall till fall avgöra 
huruvida, och i vilken utsträckning, dessa villkor kan tillämpas.

Slutsats

Domstolsprocesserna leder inte till slutsatsen att det skulle kunna vara möjligt att tillämpa den 
lön som föreskrivs i ursprungslandets lagstiftning eller kollektivavtal på personal som är 
utstationerad i Italien inom ramen för ett rumänskt företags tillhandahållande av tjänster över 
nationsgränserna. Direktivet hindrar dock inte att man tillämpar ursprungslandets regler och 
arbetsvillkor om dessa är mer gynnsamma för arbetstagarna.


