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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag är inte att skapa ett nytt regelverk utan att omvandla en 
befintlig konvention, Rom I-konventionen från 1980 (konventionen), till ett 
gemenskapsinstrument. Kommissionen har dock även försökt att modernisera vissa av 
bestämmelserna i konventionen, särskilt de som rör anställningsavtal.

Förslaget har föregåtts av samråd med medlemsstaterna och det civila samhället, särskilt inom 
ramen för en grönbok och en offentlig utfrågning.1 Det kom in omkring 80 svar på grönboken 
från regeringar, universitet, jurister osv.2 Gemenskapen är behörig att anta 
gemenskapsinstrument som rör lagvalsregler (eller internationell privaträtt) i enlighet med 
artikel 61 c i EG-fördraget.

Förslaget lades fram av kommissionen den 15 december 2005. Utskottet för rättsliga frågor 
har utsetts till ansvarigt utskott i Europaparlamentet.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor har beslutat att förelägga det ansvariga utskottet 
ett förslag till yttrande om förslaget eftersom det finns många beröringspunkter med
direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av 
tjänster. Förslaget omfattar även viktiga ändringar av bestämmelserna om tillämplig lag för
anställningsavtalet.

I detta förslag till yttrande påtalas flera exempel på bristande enhetlighet. Dessutom behandlas 
en rad rättstekniska aspekter som kan tydliggöras för att förbättra förordningen. Den 
övergripande målsättningen är att skapa ett tydligare rättsläge för den tillämpliga lagen för
anställningsavtal.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 11

(11) När det gäller individuella 
anställningsavtal bör lagvalsregeln göra det 
möjligt att fastställa 

(11) När det gäller individuella 
anställningsavtal bör lagvalsregeln göra det 
möjligt att fastställa 

  
1 KOM(2002)0654, Grönbok om omvandling av 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser till ett gemenskapsinstrument och dess revidering i samband därmed.
2 Alla bidrag publiceras på webbsidan för generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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anställningsförhållandets 
”gravitationscentrum”, oavsett alla yttre 
tecken. Denna regel påverkar inte 
tillämpningen av tvingande regler i 
utstationeringslandet i enlighet med 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 
om utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster.

anställningsförhållandets 
”gravitationscentrum”, oavsett alla yttre 
tecken. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av tvingande regler i 
utstationeringslandet i enlighet med 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 
om utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster.

Motivering

Det är nödvändigt att i förordningen klargöra sambandet med direktiv 96/71/EG och att 
förtydliga hänvisningen till det direktivet. Den regel som fastställs i den första meningen är 
inte den enda aspekten där förordningen inte bör påverka direktivet om utstationering av 
arbetstagare. I den engelska originalversionen införs också en språklig ändring som medför 
större tydlighet och enhetlighet med avseende på direktiv 96/71/EG. Denna språkliga ändring
berör dock inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 2
Skäl 11a (nytt)

(11a) I direktiv 96/71/EG fastställs 
minimiregler för skydd av arbetstagare som 
gäller för arbetstagare som har 
utstationerats till en annan medlemsstats 
territorium än där han eller hon vanligtvis 
arbetar; direktivet hindrar inte 
medlemsstaterna från att införa andra 
arbets- och anställningsvillkor som 
fastställs i kollektivavtal eller andra 
anställningsvillkor om bestämmelserna rör 
den allmänna ordningen.

Motivering

I detta nya skäl klargörs den särskilda karaktären hos bestämmelserna i direktiv 96/71/EG, 
vilket inte hindrar medlemsstaterna från att anta fler skyddsåtgärder på nationell nivå, t.ex. 
genom att införa andra anställningsvillkor om bestämmelserna rör den allmänna ordningen.

Ändringsförslag 3
Artikel 6, punkt 1

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 3 
skall parternas val av tillämplig lag i ett 
individuellt anställningsavtal inte medföra 
att den anställde berövas det skydd som 
tillförsäkras honom eller henne enligt 

(Berör inte den svenska versionen.)
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tvingande regler i den lag som enligt denna 
artikel skulle tillämpas om inget lagval 
gjorts.

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 4
Artikel 6, punkt 2

2. I avsaknad av lagval enligt artikel 3 skall 
individuella anställningsavtal vara 
underkastade

2. Trots vad som sägs i bestämmelserna i 
artikel 4 skall individuella 
anställningsavtal, i avsaknad av lagval 
enligt artikel 3, vara underkastade

Motivering

Ett textavsnitt som finns med i konventionen har strukits av kommissionen. Detta avsnitt
återinförs av tydlighets- och konsekvensskäl.

Ändringsförslag 5
Artikel 6, punkt 2, led a

(a) lagen i det land där eller från vilket den 
anställde vid fullgörande av avtalet 
vanligtvis utför sitt arbete. Arbetstagarens 
sedvanliga arbetsplats anses inte ändras när 
arbetstagaren tillfälligtvis utför sitt arbete i 
ett annat land. Utförandet av arbete i ett 
annat land anses som tillfälligt om 
arbetstagaren förväntas återuppta sitt arbete i 
ursprungslandet efter att ha utfört sin uppgift 
i utlandet. Att ett nytt arbetsavtal sluts med 
den ursprunglige arbetsgivaren eller en 
arbetsgivare som tillhör samma koncern 
som den ursprunglige arbetsgivaren skall 
inte hindra att arbetstagaren tillfälligtvis 
utför sitt arbete i ett annat land.

(a) lagen i det land där den anställde vid 
fullgörande av avtalet vanligtvis utför sitt 
arbete. Arbetstagarens sedvanliga arbetsplats 
anses inte ändras när arbetstagaren 
tillfälligtvis utför sitt arbete i ett annat land. 
Däremot omfattas arbetstagarens arbets-
och anställningsvillkor och lön av lagen i 
det land där han eller hon tillfälligtvis utför 
sitt arbete. Utförandet av arbete i ett annat 
land anses som tillfälligt om arbetstagaren 
förväntas återuppta sitt arbete i 
ursprungslandet efter att ha utfört sin 
särskilda uppgift i utlandet.

Motivering

Texten ”utförandet av arbete i ett annat land anses som tillfälligt om arbetstagaren förväntas 
återuppta sitt arbete i ursprungslandet efter att ha utfört sin uppgift i utlandet” ingick inte i 
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konventionen. Texten medför en risk för en bred tolkning av ”uppgiften”. Vad händer till 
exempel om arbetstagaren skall företräda arbetsgivaren, som är etablerad i medlemsstat X, i 
samband med dennes verksamhet i medlemsstat Y? När ”utförs” en sådan uppgift? Denna 
period skulle kunna vara mycket lång. Genom den föreslagna ändringen betonar man att den 
tillfälliga verksamheten i ett annat land bör tolkas restriktivt.

Texten fanns inte med i konventionen. Vid en konflikt mellan den lokala arbetsgivaren och 
arbetstagaren måste den enda relevanta arbetsplatsen vara i utstationeringslandet. En annan 
lag skulle kunna tillämpas, men endast genom den undantagsklausul som fastställs i avsnitt 3. 
Genom detta nya tillägg utvidgas och därmed fördunklas betydelsen av arbetsplatsen såsom 
det normala anknytningskriteriet. Dessutom skulle denna regel även underlätta att 
anställningsavtal undertecknas endast som en täckmantel för det verkliga kontraktet. Regeln 
bör därför utgå. 

Ordalydelsen ”eller från vilket” är mycket tvetydig. Syftet med ändringsförslaget är att 
undvika att utstationering regelbundet sker från en medlemsstat där arbetsrätten är mindre 
utvecklad än i utstationeringslandet.

Ändringsförslag 6
Artikel 6 punkt 2, led aa (nytt)

aa) om den anställde inte vanligtvis utför 
sitt arbete i ett och samma land, lagen i det 
land där den anställde vid fullgörande av 
avtalet vanligtvis utför sitt arbete, 

Ändringsförslag 7
Artikel 6, punkt 2, stycke 1a (nytt)

om det inte av de samlade 
omständigheterna framgår att avtalet har 
närmare anknytning till ett annat land, i 
vilket fall avtalet skall vara underkastat 
lagen i det landet.

Ändringsförslag 8
Artikel 6, punkt 3

3. Den lag som anges i punkt 2 skall inte 
gälla, om det framgår av de samlade 
omständigheterna att arbetsavtalet har 
närmare anknytning till ett annat land.
Avtalet skall i så fall vara underkastat 
lagen i det landet.

utgår
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Motivering

Det är nödvändigt att öronmärka denna flexibilitetsklausul för undantagsfall, t.ex. för 
löntagare som måste arbeta på bland annat flygplan, båtar och oljeborrplattformar. Det är 
därför bäst att införa denna bestämmelse under den punkt som specifikt behandlar denna 
fråga.

Ändringsförslag 9
Artikel 8, punkt 1

1. Internationellt tvingande regler är regler 
som ett land anser vara så avgörande för att 
upprätthålla sin politiska, sociala och 
ekonomiska struktur att landet kräver att de 
tillämpas vid alla situationer inom dess 
tillämpningsområde, oavsett vilken lag som 
skall tillämpas på avtalet enligt denna 
förordning.

1. Internationellt tvingande regler är enligt 
denna artikel regler som ett land anser vara 
så nödvändiga för att skydda arbetstagarna 
eller upprätthålla sin politiska, sociala och 
ekonomiska struktur att landet kräver att de 
tillämpas vid alla situationer inom dess 
tillämpningsområde, oavsett vilken lag som 
skall tillämpas på avtalet enligt denna 
förordning.

Motivering

Texten ”enligt denna artikel” läggs till av tydlighets- och konsekvensskäl. Tvingande regler 
förekommer i olika artiklar i förordningen, men de har också olika innebörd. Det är därför 
viktigt att slå fast att definitionen av tvingande regler i artikel 8 bara gäller den specifika 
artikeln om anställningsavtal.

Ordet ”avgörande” byts ut mot ”nödvändiga”. Direktivet om utstationering av arbetstagare 
bygger på att värdmedlemsstaten har möjlighet att göra avsteg från ursprungsmedlemsstatens 
lagstiftning i samband med utstationering. En snäv definition av vad som kan betraktas som 
”grundläggande” bestämmelser i värdmedlemsstatens arbetslagstiftning, som skulle kunna 
tillämpas vid utstationering, skulle kunna inverka negativt på listan i artikel 3.1 i direktivet 
om utstationering av arbetstagare eller förhindra att den utvidgas till att omfatta även andra 
områden för arbetstagarskydd. Definitionen av tvingande regler riskerar också att 
underminera medlemsstaternas tillämpning av anställningsvillkor i andra fall än dem som 
avses i artikel 3.1 i händelse av ”bestämmelser som rör den allmänna ordningen”.

Begreppet ”tvingande regler” får inte definieras eller tolkas restriktivt. Det bör minst gälla 
regler som är avgörande för att skydda arbetstagarna.
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