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Referent, professor Jens Kristiansen, Danmark:

Inledningsvis ska jag sammanfatta alla diskussionspunkterna i mitt referat. Titeln
på dagens ämne skulle mycket väl kunna antyda att vi har fritt val när vi diskuterar
om vi ska använda lagstiftning eller avtal för att genomföra direktiv. Det ena
utesluter inte det andra - om man frågar EG-domstolen i alla fall. Därför är den
första huvudpunkten som jag ska gå in på de två frågor som står överst: måste
genomföring av direktiv vara förankrad i lagstiftning eller bör man faktiskt kunna
genomföra EU-direktiv enbart genom kollektivavtal.

Enligt mig är det tillika värt att diskutera möjligheterna inom den gällande
ramen för EU att förstärka det kollektiva avtalselementet om detta är vad man vill.
Det debatteras ju mycket här i Norden om att vi gärna vill ha kollektivavtalssyste-
met så intakt som möjligt.

Man kan försöka överblicka vad som kan göras på EU-planet. Utvecklingen
som pågår för att skapa ett autonomt förhandlingssystem, dvs. helt egna förhand-
lingar och avtal mellan parterna, är särskilt intressant. En annan sak som även är
intressant är att på det nationella planet överväga att utnyttja allmängiltiga avtal i
högre grad än vad man gör i dag genom genomföreisen av EU-direktiv. Här har
det också förekommit vissa förändringar i några länder de senare åren.

Eftersom vi nu befinner oss i en nordisk församling vill jag till sist fråga hur
det ligger till med det nordiska samarbetet på det här området. Detta är en befogad
fråga eftersom vi ju i böcker och andra framställningar håller fast vid att det finns
en nordisk avtalsmodell. Varför finns det inget nordiskt samarbete på den punk-
ten? Finns det egentligen någon tendens att ha en gemensam nordisk inställning
till de här sakerna?

Det här anförandet är en kort sammanfattning av de fem teser som jag ställde
upp i referatet. Det första spörsmålet är om man kan genomföra direktiv utan
öppna avtal. Det tycker jag kan besvaras klart och tydligt: Nej, det kan man inte.
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EG-domstolen accepterar att man använder kollektivavtal som implementering-
skälla for anställningsrättsliga och arbetsrättsliga direktiv, men den säger också att
staten ska säkerställa att alla far de rättigheter som de ska ha enligt direktiven. Det
kan de nordiska avtalen inte klara av. Då kan man fråga sig om den arbetsmark-
nadsspecifika regeln i artikel 137, som kom med första gången i samband med
Maastrichtfördraget 1993, utgör något undantag från den allmänna regeln som
finns i artikel 249.1 synnerhet i Danmark har det i varje fall ställts mycket stora
förhoppningar till den arbetsmarknadsspecifika regeln, särskilt från fackorganisa-
tionernas sida.

Det saknas domspraxis om regeln. Det finns dock kommissionspraxis efter-
som kommissionen har haft ett rättsfall mot den danska regeringen om implemen-
teringen av arbetstidsdirektivet från 1993.1 det ifrågavarande fallet var problemet
att Danmark hade genomfört vissa av bestämmelserna, bl.a. den om maximal
veckoarbetstid, artikel 4, 6 och 8, uteslutande genom avtal. Några av de andra
bestämmelserna fanns i arbejdsmiljøloven (arbetsmiljölagen) och ferieloven (se-
mesterlagen) men de bestämmelser som vi ansåg vara föremål för avtal blev
uteslutande genomförda i form av avtal. Det förekom ingen korrespondens med
kommissionen om vad vi kunde göra eller ej men kommissionen skickade oss ett
utlåtande grundat på en formell underrättelse där man menade att vårt genomför-
ande inte var tillräckligt bra. De hänvisade till tidigare domstolspraxis och mena-
de alltså att den aktuella bestämmelsen i artikel 137 inte hade annat innehåll än
den generella bestämmelsen.

Den danska regeringen gav till slut med sig och man har nu genomfört en lag om
genomförande av delar av arbetstidsdirektivet i Danmark. När den danska regering-
en lade ned målet så var det alltså så som jag förstår utgående från den uppfattning-
en att det var juridiskt ohållbart att driva målet vidare. Man ville pröva om kommis-
sionen gav upp frivilligt. I så fall var det fint men om den stod på sig och tänkte ta
upp målet inför EG-domstolen då ville man inte driva saken vidare. Jag håller för
övrigt med om den tolkningen av artikel 137. Det värdefulla med bestämmelsen är
att den i varje fall tvingar domstolen att gå med på att man kan använda kollektivav-
tal; EG-domstolen kan inte ändra på sin tidigare praxis på den punkten.

Den intressanta frågan är ju om detta är rimligt - och det har vi i alla fall i
Danmark lagt ned otroligt mycket energi på att diskutera. Är det rimligt att man
inte kan genomföra sådana regler som t.ex. arbetstidsreglerna uteslutande genom
kollektivavtal. Det är vår etablerade modell att arbetstid som en helt dominerande
regel uteslutande är en avtalsangelägenhet. Om man ser på argumenten för detta
kan man gott säga att arbetstidsbestämmelser faktiskt borde kunna genomföras
enbart genom avtal om dessa täcker en dominerande del av löntagarna eller om
några andra kriterier är uppfyllda som självklart säkrar att bestämmelserna far en
viss omfattning. Principen om respekt för nationella skillnader, som bl.a. artikel
136 i fördraget faktiskt hänvisar till, borde tala för att man i sådana fall kan nöja
sig med att utnyttja kollektivavtal.
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Man kunde också hänvisa till att implementeringen av kollektivavtal är helt
effektiv - det anser vi i alla fall själva i Danmark och i de övriga nordiska
länderna. Avtalsparterna är genomgående mycket intresserade av att hantera
reglerna och de är ofta tillsammans med sina representanter ute på företagen.

Vad är då egentligen problemet? Rent praktiskt far reglerna stor genomslag-
skraft. Slutligen kan man också hänvisa till att man i praktiken accepterar denna
form av implementering av andra internationella konventioner inom ILO, den
internationella arbetsorganisationen och i Europarådets regi.

Utöver dessa nordiska argument finns det några goda argument som är mer
allmänt europeiska och de är också enligt min uppfattning gedigna. För det första
talar vi rent praktiskt när det gäller direktiv om politiskt anpassade rättigheter för
den enskilde. Dessa rättigheter har politikerna antagit liksom lagstiftningen här
hemma. Man ger organisationerna lov att fastställa minimiinkomster, hantera
dessa frågor osv. Men ska det också vara så att en medlemsstat inte kan avstå ifrån
de här rättigheterna, för då uppstår det ju en konkurrensfördel för dem som inte
omfattas av kollektivavtalen. Det tycker jag själv är ett problem.

Här är det alltså fråga om olika konkurrensvillkor för arbetsgivare som givetvis
hänger ihop med att någon löntagare och även arbetsgivare står utanför kollektiv-
avtalen. Detta betyder rent tekniskt att man accepterar en avtalsimplementering
där arbetsgivarföretagen själva kan välja om de ska vara bundna av reglerna.
Detta går självklart inte fullt ut, bara till en viss grad, för det finns konflikter och
annat som kan tvinga företaget att gå in i en organisation eller att ingå ett avtal.
Men utgångspunkten är att det finns ett konkurrensmässigt problem här.

Det finns en annan sak att kontrollera om man inte har lagbestämmelser att
rätta sig efter. Det finns alltså vissa problem som kommissionen vanligen får reda
på. Vem skall man skicka ett klagomål till? Ska man i ett sådant fall kontakta
regeringen eller organisationerna? Det är inte så enkelt när man ser det ur EU: s
synvinkel och därför tror jag också att det blir väldigt svårt att komma i gång med
ett sådant projekt på ett europeiskt plan. Men om vi ser det ur vår synvinkel tycker
jag faktiskt att det finns goda argument för att enhetlig genomföring av direktiv
borde kunna ske.

Finns det andra sätt som man kan stärka avtalselementet på? Det som jag tror
mest på, om man ska göra något för avtalssystemet, är att få det bättre inarbetat på
det europeiska planet. Det är ingen enkel uppgift, men det är där jag ser möjlighe-
ter på allvar. Man avlägsnar sig från politiskt anpassade regler och i högre grad
går över till fackliga avtalsregler. Det intressanta är att traktaten redan innehåller
de nödvändiga instrumenten. Att gå den här vägen kräver inga fördragsändringar.
Men sådana krävs om man ska ändra artikel 137, så att den alltid ger möjlighet att
endast genomföra direktiv genom kollektiva överenskommelser.

För det första har man rätten att helt enkelt förhandla om det förslag till
direktiv som kommissionen lägger fram. Sedan kan man ingå ett ramavtal, som
bildar underlag för direktivet. Då har man i verkligheten själv skrivit texten i
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direktivet och då kan man ju bygga in en hel det flexibilitet i de aktuella reglerna.
Det är ju parterna själva som skriver reglerna. Det politiska systemet sätter dem
bara i kraft. Det är ett allmängiltigt europeiskt avtal. Jag tror inte att det ändrar på
genomföringskraven enligt artikel 137 att det är tal om sådana förhandlingsdirek-
tiv; det var arbetstidsdirektivet ju inte - det blev genomfört genom allmänna
bestämmelser. Man kan säga att kommissionen inte har tagit ställning till hur man
egentligen kan genomföra ett sådant direktiv. Kräver det också lagstiftning? Det
tror jag för min del, jag tror att genomföringskraven är de allmänna kraven. Detta
är också en sak som man gott kan diskutera.

För övrigt anser jag att det stora genombrottet är självständiga avtal. Våra
parter är överens om att låta avtalen ensamma vara fristående, att inte sätta in dem
i EU-systemet igen som ett direktiv. Det har man just gjort med hänsyn till
distansarbete (telework), ett avtal som har ingåtts mellan europeiska parter.
Avtalet kom inte till utgående från ett direktiv utan det ska gälla fristående -
avtalet är relativt mjukt avfattat och det är ett relativt kontroversiellt ämne; det är
närmast tal om "soft law" - men parterna är förpliktade att få det här avtalet
genomfört på det nationella planet.

Det är intressant att man faktiskt på den här punkten prövar en ny väg med en
ren avtalskonstruktion. Något som också är intressant i detta sammanhang är att
ett generellt papper ligger bakom det här avtalet. Intressant i sammanhanget är
också att man räknar med att det ska komma utspel från organisationerna under
Danmarks ordförandeskap till hösten. Då har man i varje fall ett ordförandeskap
som är välvilligt inställt - det kan man lugnt säga beträffande Köpenhamn - och
man har nationella organisationer som kommer att driva på starkt eftersom det
inte är något tvivel om att det här är en viktig programpunkt för danskarna.

Man kan gott fråga sig om det överhuvudtaget finns någon reell vilja hos
organisationerna att gå den här vägen. Kan man få med arbetsgivarna på detta?
Eller kan man bara fa dem med som en rent avvärjande åtgärd? Är det aktuellt
med ett direktiv? Kan man verkligen fa arbetsgivarna till förhandlingsbordet på
det europeiska planet, när man tänker på hur bråttom man faktiskt har i många
länder att avveckla centrala kollektivavtalsförhandlingar? Det tror jag själv är ett
problem; jag tror att man hela tiden kommer att ha politikerna med parallellt. Det
är svagheten i det här systemet. Det finns inga mekanismer som tvingar till
förhandlingar. Men det får framtiden visa. Jag tycker i varje fall att det är mycket
intressant eftersom detta är en renodlad avtalsmodell.

Man kan överväga frågan om allmängiltiga avtal nationellt. Där har vi använt
olika modeller men i Norden är det intressant att man inte särskilt gärna vill
utnyttja den mest renodlade avtalsmodellen i det här sammanhanget. Det före-
kommer allmängiltiga överenskommelser där man utvidgar avtalen till att gälla
för flera parter utanför det ursprungliga avtalsområdet.

När man inte utnyttjar det här instrumentet så tror jag att det beror på att vårt
system inte ligger till för den typen av konstruktioner. Hur ska man komma fram
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till vilka avtal eller organisationer som är relevanta? Vem är det som ska ingå
sådana avtal som sedan ska utvidgas till att gälla för andra? Det blev ett fasligt
spektakel i Danmark när man stiftade deltidsloven (deltidslagen).

Vilken roll ska det politiska systemet spela i implementeringsprocessen? Hur
ska vi säkra att avtalen får det rätta innehållet? Ska man sitta i ett gemensamt
utskott, eller hur ska det gå till? Egentligen är det fråga om var den här typen av
avtalsfrågor ska behandlas, i domstol, i Arbejdsretten eller var? Det är i alla fall en
problemställning i Danmark.

Till sist tänker jag bara säga att jag anser att man ska tänka på det nordiska
perspektivet. Kan vi bidra med en gemensam nordisk syn på några av de här
sakerna? Man hör så mycket om den nordiska avtalsmodellen men man ser
inte särskilt många gemensamma nordiska initiativ på det här området. Vad beror
detta på?

Korreferent, docent Jonas Malmberg, Sverige:

Enligt min åsikt gäller frågan om det är möjligt att helt eller delvis genomföra
EU-direktiv på arbetsrättens område genom kollektivavtal. Denna fråga kretsar
kring kravet att medlemsstaterna skall garantera en effektiv efterlevnad av direk-
tivens materiella regler. Den centrala frågan är alltså inte om de nationella arbets-
marknadsparterna kan "stifta" de nationella reglerna, utan vilka genomdrivande-
eller rättshävdelsemetoder som är kopplade till de nationella reglerna.

Att tala om effektiva genomdrivande- eller rättshävdelsemetoder är svårt efter-
som man kan lägga olika innebörd i begreppet. Man kan tala om effektivt
genomförande från såväl ett mikro- som ett makroperspektiv.

När man betraktar genomförandet ur ett mikroperspektiv läggs särskild vikt vid
enskilda individers möjligheter att göra gällande sina rättigheter. Med ett sådant
synsätt kan det sägas att ju lättare det är för en enskild att genomdriva ett krav på
t.ex. lika lön för lika/likvärdigt arbetet, desto effektivare är genomförandet.

Med det andra synsättet läggs vikt vid hur reglerna förverkligas i samhället i
stort. Tanken är att ju högre andel av arbetstagarna som får lika lön för lika/
likvärdigt arbete, desto effektivare är genomförandet. Man kan här tala om ett
makroperspektiv.

Om man betraktar nationell arbetsrättsrättslig reglering, inte bara i Norden
utan även i övriga Europa, är det tydligt att en betydande vikt lagts vid att hitta
former för effektiva genomföranden ur ett makroperspektiv. Detta har skett dels
genom administrativ myndighetsövervakning av förhållandena på arbetsplatser-
na. Traditionellt finner vi sådan övervakning på områden som arbetsmiljö och
arbetstid. Under de senaste årtiondena har särskilda former för administrativ
övervakning utvecklats för jämställdhets- och diskrimineringslagstiftning.
I många europeiska länder omfattar myndighetsövervakningen även andra frågor,
t.ex. kollektiva uppsägningar.
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Av speciell betydelse på arbetsrättens område, och särskilt i Norden, är den
övervakning av reglernas efterlevnad och tvistlösning som upprätthålls av
arbetsmarknadens parter. Denna "industrial relations approach" för kontroll av
efterlevnaden av de arbetsrättsliga normerna är ofta kopplad till att arbetsmarkna-
dens parter själva har skapat reglerna, vanligen i form av kollektivavtal. Arbets-
marknadens parter är angelägna att behålla kontrollen av hur avtalen tillämpas
och tolkas.

Det bör dock understrykas att det inte finns någon nödvändig koppling mellan
vem som stiftat reglerna och vem som övervakar tillämpningen och tolkningen av
desamma. Således har i Sverige fackföreningarna tilldelats en viktig roll för
övervakning av efterlevnaden av t.ex. anställningsskyddslagen och rättstvister om
lagens tillämpning skall föregås av sedvanliga fackliga tvisteförhandlingar.

På nationell nivå har alltså stor vikt lagts vid hur reglerna förverkligas på
arbetsplatserna i stort: genomförande i ett makroperspektiv. Som referenten näm-
ner i referatet anses facklig övervakning vara överlägsen för att reglerna skall
föreverkligas på arbetsplatserna. Däremot kan man, utan att gå in på detaljer, säga
att intresset för genomförande ur ett mikroperspektiv - dvs. enskildas möjligheter
att på egen hand hävda "sin rätt" - traditionellt har varit begränsat i nordisk
arbetsrätt.

Om man alltså i nationell arbetsrätt lagt huvudvikten vid genomförande ur ett
makroperspektiv gäller motsatsen i fråga om EU:s arbetsrätt. Här är det i stället
enskildas möjligheter att på egen hand hävda sin rätt som betonas. Detta märks
t.ex. i kravet på fullständig täckning av alla arbetstagare, men även i domar från
EG-domstolen rörande individuell talerätt och krav på effektiva sanktioner.
Å andra sidan har i EG-rätten inte uppställts några krav på att medlemsstaterna
skall säkerställa t.ex. administrativa eller "industrial relations" procedurer i syfte
att föreverkliga ett brett förverkligande av direktiven på arbetsplatserna.

Som referenten varit inne på har införande av arbetsrättslig reglering på EU-
nivå länge motiverats av behovet att motverka snedvridning av konkurrensen
mellan medlemsstaterna. Arbetsrättslig reglering har setts som en marknadsregu-
lator. Man kan tycka att detta synsätt rimmar illa med betoningen av genomföran-
det ur ett mikroperspektiv. Det avgörande för att ett land inte skall kunna konkur-
rera med låga arbetsrättsliga skyddsnivåer är ju hur stor andel av den arbetande
befolkningen som i realiteten omfattas av det arbetsrättsliga skyddet, och inte om
en och annan arbetstagare t.ex. saknar talerätt på grund av bristande medlemskap
i en fackförening.

Det sagda tyder, enligt min mening, på att betoningen av arbetsrättslig regle-
ring som marknadsregulator i första hand varit betingat av att hitta en rättslig
grund för EG-institutioner att anta direktiv på det arbetsrättsliga området. Beho-
vet av att "gå omvägen" över argument om snedvridning av konkurrens har
minskat sedan EG-fördraget genom ändringar i Maastricht och Amsterdam till-
förts socialpolitiska målsättningar.
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I senare direktiv på arbetsrättens område märks ökande intresse for genom-
forande ur ett makroperspektiv. Såväl de två diskrimineringsdirektiven från år
2000 som det nyligen antagna likabehandlingsdirektivet innehåller bestämmelser
om att medlemsstaterna skall upprätta viss administrativ övervakning samt ge
talerätt för organisationer.

Mot bakgrund av dessa resonemang kan man ställa tre frågor som jag kommer
att behandla:

Kan man genomföra direktiv utan kompletterande
lagstiftningsåtgärder?

Som jag redan varit inne på och som också betonas av referenten är att kollektiv-
avtal i princip är ett tillåtet medel för genomförande av arbetsrättsliga direktiv.
Något hinder att arbetsmarknadens parter stiftar de nationella regler som genom-
för direktiven föreligger inte. Frågan är om medlemsstaterna kan garantera en
effektiv efterlevnad av direktivens materiella reglerna, framför allt en fullständig
täckning.

Här har EG-domstolen, som referenten redovisat, i sin rättspraxis från 1980-
talet uppställt ett otvetydigt krav på en fullständig teckning av samtliga arbetsta-
gare. Om denna praxis alltjämt skall vara ledande finns ingen möjlighet att
genomföra direktiv genom nordiska kollektivavtal utan kompletterande lagstift-
ning.

Frågan är om det föreligger tillräckligt starka juridiska argument för att anta att
EG-domstolen skulle vara beredd att frångå denna praxis. Referentens svar är nej.
Detta är också den allmänna uppfattningen i den juridiska litteraturen (se t.ex.
Nyström: EU och arbetsrätten, 2002, s. 66 ff. och Nielsen: European Labour Law
s. 137 ff.). Jag har själv ingen annan uppfattning.

Likväl kan man peka på olika exempel på att kollektivavtal och lösningar
baserade på förhandlingar vunnit terräng inom EU, kanske framför allt möjlig-
heten att träffa europeiska avtal och genomföra dem i enlighet med den praxis
som arbetsmarknadens parter nationellt tillämpar (artikel 138 och 139 EG). Man
kan också peka på att det s.k. utstationeringsdirektivet tycks tillåta att kollektiv-
avtal av dansk/svensk typ kan utsträckas till att gälla för gästande arbetstagare
(trots att avtalen inte har allmängiltig tillämpning). Själv är jag som sagt tveksam
till om detta är tillräckligt för att EG-domstolen skulle frångå sin tidigare praxis.
Men osvuret är ändå kanske bäst. Det finns åtskilliga exempel på att EG-dom-
stolen varit beredd till helomvändningar när tidigare domar stått i strid med
utbredda uppfattningar bland medlemsstaterna.

Oavsett hur det förhåller sig därmed har frågan förlorat sin aktualitet även av
ett annat skäl. Det tycks helt enkelt inte finnas tillräckligt intresse i de berörda
medlemsstaterna att få frågan prövad. Av referatet framgår hur Danmark anpassa-
de sig till kommissionens krav i fråga om arbetstidsdirektivet och därmed avstod
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från att driva saken till EG-domstolen. Med en idrottsterm kan man säga att
Danmark "vek ner sig". För att fortsätta idrottsspråket kan man säga att Sverige
lämnade "walk over" i fråga om genomförandet av deltids- och visstidsdirektiven.
Någon kollektivavtalsreglering kom inte till stånd, trots diskussioner i frågan.
Skälen till detta är inte fullt klarlagda. En möjlig förklaring kan vara att topporga-
nisationen på den privata arbetsgivarsidan, Svenskt Näringsliv, inte var beredd att
sluta avtal, då detta skulle strida mot organisationens strävande mot decentralise-
rade förhandlingar.

Man kan därför utgå från att i den utsträckning kollektivavtal i fortsättningen
används för genomförande av direktiv så kommer genomförandet att stöttas av
lagstiftning.

Vilka skäl finns för organisationerna att medverka till att
kollektivavtal används vid genomförande av direktiv?

Jag tänker inte närmar gå in på denna fråga, utan hoppas att detta är en fråga som
närmare kan belysas i den följande diskussionen. Jag skall dock nämna två saker.
a. Det viktigaste skälen för arbetsmarknadens parter att genomföra direktiv ge-

nom kollektivavtal är att därigenom få kontroll över hur reglerna utformas och
används. Här kan en skillnad mellan Danmark och Sverige framhållas. Genom
att ta in bestämmelser i kollektivavtal kommer tvister om reglernas tillämpning
i Danmark att lösas genom "det fagretsliga system", dvs. genom förhandlingar
och ytterst genom "faglig voldgift" eller "Arbejdsretten". Tvister om tolkning
av lag handläggs vid de allmänna domstolarna, utan krav på föregående för-
handlingar. I Sverige förhåller det sig inte på detta vis. Där handläggs tvister
genom Sveriges motsvarighet till "det fagretslige system" (dvs. kollektiva
tvisteförhandlingar och talan vid arbetsdomstolen) så fort en rättstvist upp-
kommer mellan arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av samma kollek-
tivavtal, oavsett om tvisten berör kollektivavtal, individuella avtal eller lag.
Mot bakgrund härav är incitamentet att sluta avtal större för parterna i Dan-
mark än i Sverige.

b. Emellanåt möter man påståendet att "det är väl ingen idé att träffa kollektivav-
tal med samma innehåll som direktivets". Från arbetsgivarhåll kan man lägga
till att eftersom direktiven är minimidirektiv kan anpassning av dessa enbart
gynna arbetstagarsidan. Dessa argument är, enligt min mening, delvis felakti-
ga. De arbetsrättsliga direktiven är visserligen tvingande. Emellertid har reg-
lerna regelmässigt en påtagligt abstrakt utformning. Således tillåts enligt del-
tidsdirektivet att deltidsanställda missgynnas i fråga om anställningsvillkor om
det finns objektiva skäl för detta (klausul 4). Vad som avses med objektiva skäl
belyses inte i direktivet. Det är uppenbart att de synsätt vilka arbetsmarkandens
parter gemensamt omfattar på vad som utgör objektiva skäl för särbehandling
kommer att tillmätas betydelse av domstolar som har att pröva frågan.
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Från rent nationell rätt känner vi många exempel på att domstolarna tar hänsyn till
kollektivavtalspraxis vid konkretisering av tvingande men abstrakt utformade
rättsregler (t.ex. i fråga om arbetstagarbegreppet och vilka kontrollåtgärder av
anställda som tillåts enligt god sed). Genom det inflytande som parterna kan ha
vid konkretisering av tvingande men abstrakta regler blir gränsen mellan vad som
är tvingande och vad som är dispositivt mindre tydlig än vad vi är vana att
föreställa oss.

Vilka rättsliga hinder kan finnas att använda kollektivavtal
(kompletterat med lagstiftning) som medel för att genomföra direktiv?

Jag redan tidigare framhållit att frågan om möjligheten att genomföra direktiv
genom kollektivavtal hänger samman med medlemsstaternas skyldighet att ga-
rantera en effektiv efterlevnad. Man bör framhålla att detta inte gäller bara för
kravet på fullständig täckning utan även i andra frågor. Detta gäller t.ex. i frågor
om talerätt för enskilda och krav på rimligt effektiva sanktioner. Dessa krav gör
sig gällande även om kollektivavtalen backas upp av lagstiftning (t.ex. semidispo-
sitiv lagstiftning eller utsträckta kollektivavtal). Jag nöjer mig här med ett exem-
pel. I t.ex. det nya direktivet om information och samråd heter det: "Medlems-
staterna skall föreskriva lämpliga påföljder, som skall tillämpas när arbetsgivaren
eller arbetstagarrepresentanterna överträder bestämmelserna i detta direktiv.
Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande" (artikel 8.2
informations- och samrådsdirektivet 2002/14/EG). Formuleringen utgör närmast
en kodifiering av de krav som EG-domstolen normalt uppställer för sanktioner
kopplade till genomförande av direktiv. I Norge utgår inte, såsom i Danmark,
Finland och Sverige, någon ersättning för icke- ekonomisk skada vid kollektiv-
avtalsbrott. Alltså det som benämns bod, plikt och allmänt skadestånd. I Norge
finns regler om information och samråd huvudsakligen i kollektivavtal. Brott mot
regler om informations och samråd medför regelmässigt inte någon ekonomisk
skada för fackföreningen. Skadeståndspåföljden enligt norsk rätt i dag kan därför
knappast sägas vara tillräcklig för att uppfylla direktivets krav.

Det skall tilläggas att direktivet i och för sig inte uppställer något krav på just
skadeståndssanktion. Medlemsstaterna kan välja andra sanktioner (t.ex. straff
eller ogiltighet av efterföljande beslut), såvida dessa bedöms tillräckligt effektiva.

Förbundsjurist Kurt Junesjö, Sverige:

Juridiken blir ofta mycket teknisk. Vad man bortser ifrån i denna diskussion är
maktrelationerna. Vad har då makten med juridiken att göra? Jag ska ta ett
exempel på ett direktiv som är implementerat i Sverige som heter utstationerings-
direktivet, som innebär att om man flyttar arbetstagare kortvarigt över gränserna
ska den arbetskraft som flyttas vara tillförsäkrad samma villkor i arbetslandet som
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arbetslandets arbetstagare. Detta direktiv är implementerat i Sverige genom lag-
stiftning som hänvisar till kollektivavtal. Då är frågan varför LO och TCO har
arbetat för att fa behålla kollektivavtalen när det gäller utstationeringsdirektivet?
Det är en fråga om makt. I Sverige finns det två stycken olika avtal om utlåning av
arbetskraft, ett som sluts av handelstjänstemannaförbundet och ett som sluts av
LO. Dessa två skiljer sig från varandra beträffande tillämpningen av avtalen.
Det blir fråga om vilket kollektivavtal som skall tillämpas när man lånar in
arbetskraft.

Denna maktfråga löses i Sverige genom stridsåtgärder. Om detta skulle införas
. genom lagstiftning, allmängiltigförklarat eller genom minimilagstiftning skulle
detta innebära att det skulle vara strejkförbud för den typen av åtgärder. Sålunda
är arbetstidsdirektivet, informationsdirektivet och deltidsdirektivet ganska margi-
nella när det gäller maktrelationerna. Lön är däremot makt. Den makten tänker
inte fackföreningsorganisationerna överlämna frivilligt åt domstolar, förvalt-
ningsmyndigheter eller samrådsförhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare
utan den vill behållas genom stridsåtgärder. Därför kommer inte dylika modeller
medelst vilka man tror att man ska fa en nordisk modell att uppstå genom samråd
och genom vilka man skulle avstå från viktiga principer. Det kommer fackfören-
ingsorganisationerna inte att godkänna. Om fackföreningsrörelsen i framtiden
förkrossas är det en annan sak. Inget samråd kommer dock än så länge att nås
beträffande införande av en modell medelst vilken man helt skulle kunna plocka
bort kollektivavtalet som instrument för att genomföra lönen. Jag tror att jag här
har tangerat den fråga som framställts inför denna debatt.

Professor Ole Hasselbalch, Danmark:

Referenten er inde på et problem, som påkalder sig fordybelse: På s. 412 stilles
således spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt, at faglige organisationer råder
over den enkeltes direktivbaserede rettigheder. Spørgsmålet må stilles stærkere
end som så, idet vi her har fat i et af nøgleproblemerne omkring implementering
af EU-retsforskrifter ved kollektiv overenskomst.

For lønmodtagere organiseret i den organisation, der har indgået implemente-
ringsoverenskomsten, synes forholdet at måtte være det, at såfremt organisationen
ønsker at fremme sagen i sit regi, skal opståede uoverensstemmelser behandles ad
fagretlig vej og ikke gennem individuel påtale ved domstolene. Under en sådan
fagretlig sag har organisationen vel også rådighedsret over sagen på medlemmets
vegne og kan altså evt. indgå på kompromis til afslutning af tvisten. Dette kan
umiddelbart virke problematisk. Men det synes dog at kunne retfærdiggøres
derved, at den enkelte principielt har frihed til selv at bestemme, om han eller hun
vil være medlem af den faglige organisation, der gennem medlemskabet far
adgang til at disponere over opståede sager vedr. ansættelsen. Disponerer organi-
sationen i sådanne tilfælde på et usagligt grundlag til skade for medlemmet, vil
pågældende teknisk set også opnå et erstatningskrav i den anledning - jf. de
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almindelige foreningsretlige regler om foreningers pligter over for medlemmerne
og erstatningsansvar for tilsidesættelse af samme.

Men der savnes for så vidt en tydeliggørelse i lovgivningen m.h.t., i hvilken
udstrækning en organisation lovligt i relation til europaretten kan binde de enkelte
medlemmer i kraft af medlemskabet med henblik på førelse af konkrete sager ad
fagretlig vej og i denne forbindelse evt. indgåelse af udenretlige forlig.

For uorganiserede, herunder lønmodtagere organiseret andetsteds end hos den
faglige organisation, der har indgået implementeringsoverenskomsten, vil still-
ingen for mig at se derimod klart være den, at den pågældende har individuel
søgsmålsret ved domstolene. Den udenforstående kan jo nemlig ikke være af-
hængig af en organisation, som pågældende ingen relation har til. Herom forelig-
ger da også nu flere danske domme. Eksempelvis kan nævnes U 2002/898 ØL,
der fastslår, at uanset om der gjaldt en overenskomst om ansættelsesbeviser for
forholdet (jf. ansættelsesbevisdirektivet), kunne de pågældende lønmodtagere
som uorganiserede anlægge sag ved domstolene mod arbejdsgiveren vedrørende
uoverensstemmelser, herunder om utilstrækkelig bekræftelse af vilkårene. En
anden løsning antoges således at stride mod direktivet (91/533, artikel 8), samt
mod menneskeretskonventionens artikel 6. Se på linje hermed også U 2000/476
VL og U 1983/730 H.

Det er vel endvidere sandsynligt, at kommer en sag for domstolene, må der i al
fald Danmark, hvor overenskomster ikke kræver skriftlig form, dømmes ud fra
loven og ikke ud fra overenskomsten, som en organiseret med en modvillig
organisation bag sig og den uorganiserede nemlig ikke har nogen mulighed for at
fa fuldt oplyst på betryggende vis. Meget af overenskomsttolkningen vil jo her
afhænge af uskrevne kutymer, mundtlige ordninger mellem overenskomstparter-
ne O.I., som den, der skal til domstolene ikke har nogen mulighed for at få frem
dér. Når det drejer sig om implementeringslovgivning af den type, der gør indgåe-
de overenskomster til lov (f.eks. i Danmark deltidsloven), må det endvidere være
således, at teksten i den overenskomst, der er tillagt lovkraft (og som er refereret i
Lovtidende), er grundlag for sagens afgørelse - ikke sædvanlige regler om for-
tolkning af kollektive overenskomster, uskrevne fortolkningskutymer m.v.

Dermed er man, så vidt ses, inde i en situation, hvor den arbejdsgiver, der er
bundet af en implementeringsoverenskomst, må være forberedt på at skulle admi-
nistrere dels denne (nemlig i relation til de organiserede på arbejdspladsen, hvis
organisation går ind i sagen), dels den i al delvis afvigende implementeringslov
(nemlig for andre lønmodtagere, herunder uorganiserede). Hvad arbejdsgiverens
interesse herefter er i at være tilsluttet implementeringsoverenskomsten, kan vel
være noget uvist. Når først retsstillingen bliver alment kendt, vil man jo måske
endog kunne opleve, at de ansatte begynder at "shoppe" ind og ud af medlemska-
bet, alt efter hvad deres konkrete interesser tilsiger. Det er derfor pinagtigt
nødvendigt hos os at få fundet en bærekraftig model for overenskomstimplemen-
tering.
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Professor Stein Evju, Norge:

Det råder i stort sett enighet här på mötet om den allmänna utgångspunkten.
Några av de andra frågorna kan vara mer intressanta att diskutera: referentens
fråga om utnyttjande av generaliserade avtal och korreferentens fråga om
orsakerna för organisationerna att medverka till implementeringen och eventuella
hinder (jfr inläggen av Junesjö och Hasselbalch).

En viss utveckling har ägt rum i fördragsunderlaget och kompetensunderlaget
på EG-sidan. Det har lett till att grunderna för att överföra de regelverk som antas
inom EG till resten av EES-området nu har blivit splittrade. Detta illustreras av de
centrala ickediskrimineringsdirektiven som är förankrade i den nya artikel 13 i
EG-fördraget. Det betyder helt enkelt att de inte har antagits på grunder som gör
att de automatiskt hör hemma i EES-avtalen - de är icke "EES-relevanta". De kan
eventuellt stoppas in där men det är en egen process.

Direktivet om diskriminering i arbetet och yrkeslivet är ett bra exempel. Norge
har uttalat att Norge vill ha in detta direktiv i EES-avtalet och själv önskar
implementera det. Där har man kört fast eftersom Island och Liechtenstein har
intagit ståndpunkten att de inte önskar detta. Norge kommer att genomföra
direktivet i alla fall men oberoende av EES-avtalet.

Evju redogjorde för Norges nationella rättsläge och förhållanden på arbets-
marknaden och fortsatte: referentens underordnade frågor om allmängiltiga
överenskommelser är mycket relevanta: inte minst den första om hur man finner
relevanta organisationer eller avtal att utnyttja sig av. Det är klart att på en
arbetsmarknad med organisationspluralism och segmenterade avtalsområden blir
detta ett problem.

Tekniska problem tillkommer med anknytning till referentens tredje fråga:
Vilka rättsliga organ för konfliktlösning ska man utnyttja, det arbetsrättsliga
systemet (i Norge Arbeidsretten, i Sverige AD) eller allmänna domstolar. Detta är
två fundamentalt olika processvägar. Vi fick detta illustrerat av "allmengjørings-
loven" på EWC-direktivet (direktivet om European Works Council). Där hade LO
och NHO ingått ett avtal som blev generaliserat. Då fick men ett dubbelt rättsun-
derlag: ett kollektivavtal och en lag med det som vi i Norge kallar "forskrifter",
som är supplerande bestämmelser till lagen. Då löper man risken att avtalstvister
går till Arbeidsretten och tvister om avtalsbestämmelserna i egenskap av lagbe-
stämmelser går till de allmänna domstolarna. Det löste man då genom att säga att
Arbeidsrettens kompetens inte omfattar exakt det avtalet. Så här har man vissa
problem.

Så har man problemet med hänsynen till att nå alla individer, till överskådlig-
het och tillgänglighet i regelverket, och frågan om villkoren för de organisationer
som på något sätt ska ha genomslag.

Informations- och konsultationsdirektivet är det senaste exemplet från Norge.
Det har Norge tänkt genomföra och det är vi skyldiga till enligt EES-avtalet. Två
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av organisationerna i Norge tog initiativ och försökte samarbeta med de övriga för
att utarbeta ett avtal - som korreferenten påpekade är regler om "information and
consultation", eller medbestämmande, lite luddiga, men i stort avtalsförankrade i
det norska systemet - och de största organisationerna tog initiativ till att upprätta
ett avtal för genomförande av direktivets krav som man sedan önskade generalisera.

Som det ser ut i dag blir det ingenting av den saken. Arbeidsministeriet har
angett två skäl till detta: vi har nu ett "arbeidslivslovutvalg" som har i uppdrag att
se över den arbetsrättliga lagstiftningen generellt, bortsett från den kollektivav-
talsrättsliga lagstiftningen. För att bli överskådliga och enkla bör regler av den här
typen arbetas in i det stora antalet övriga lagregler som man tänker omstrukturera
och förenkla. Man betonar de praktisk-politiska sidorna genom sättet att införa
regler. På den splittrade norska arbetsmarknaden är det svårt att finna de bakom-
liggande organisationer som är relevanta, eller tuffa nog, mäktiga nog, för att vi
ska kunna nå målet på avtalsvägen.

Professor Niklas Bruun, Finland:

Även jag är på samma både och linje som referenten och korreferenten. Egent-
ligen tror jag att också Junesjö i grunden representerar samma syn för i det
exempel han anförde, utstationeringsdirektivets implementering i Sverige, var det
fråga om en både-och-strategi där man gjorde en direktivimplementering som
dels innebar att man införde en lag om utstationering, medan den bestämmelse i
direktivet som gällde löner inte lagreglerades. I stället valde man att förlita sig på
svenska kollektivavtal, medan man nogsamt införde regler om att man måste
informera om olika lönevillkor m.m. i enlighet med direktivet. Det fanns alltså en
lagstiftningsram som representerar en både-och-lösning även om den på en
central punkt, lönefrågan, som Junesjö vill benämna maktfrågan, byggde på den
svenska nationella traditionen och var en anpassning vid nationella kollektivavtal.
Detta är ett bra exempel på en både-och-lösning.

Då vi diskuterar implementering av direktiv med hjälp av kollektivavtal är det
viktigt att komma ihåg att kollektivavtalssystemet i dag faktiskt ser annorlunda ut
än för 30 år sedan. Jag menar att bilden av kollektivavtalssystemet tenderar att bli
en aning idyllisk och förenklad då implementeringsfrågorna diskuteras. Då vi
betraktar kollektivavtalssystemet i dag bör man märka att globaliseringsutveck-
lingen har medfört att olika typer av fackförbund agerar mycket olika, har olika
intressen och bedriver olika strategier. Detta kommer till synes som en ökad
spänning inom de fackliga centralorganisationerna och dem emellan och som en
minskad förmåga att fatta gemensamma beslut. Det syns också som en decentrali-
sering av kollektivavtalspolitiken på det sättet att de förbundsvisa kollektivavtalen
i en i ökad utsträckning innehåller ganska generella regleringar som sedan utfylls
på lokal nivå. Det är även arbetsgivarnas uttryckliga strävan att decentralisera
avtalsmekanismerna.
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Det här är den ena linjen och den är väl känd, men den andra linjen som vi ser
samtidigt är ju en ökad centralisering av avtalssystemet. Denna utveckling
kommer till synes när det gäller vissa frågor på ett europeiskt plan såsom s.k.
sociala pakter medelst vilka man kommer överens om ekonomisk politik och
stora avtalspaket uppgörs, som kan gälla sysselsättning, löner och skattepolitik.
Den här typen av sociala pakter har under 1990-talet blivit vanliga. Den här
typens kollektivavtal eller rekommendationsavtal har inte setts i Norden i en
formaliserad form utan vi har sett dem som allmänna ekonomisk-politiska
uppgörelser. Detta är ett tecken på att kollektivavtalssystemet hos oss inte mera
förmår täcka den här typens åtgärder. Centralorganisationerna klarar inte riktigt
av kollektivavtalsverksamheten. Även här kommer spänningen och även kanske
maktfrågorna in i EU-systemet. I EU-systemet fungerar ju centralorganisatio-
nerna som lagstiftare och påverkare och är de som agerar och uttalar sig om hur
direktiven ska se ut. Det är dessa organisationer som är med och förhandlar om
direktivens innehåll, men sen hemma är det inte mera dessa centralorganisationer
som äger frågan utan i kollektivavtalssystemet ligger makten och härligheten på
ett annat plan.

Detta leder också till att man i Norden inte riktigt har kunnat leva upp till det
som utfästs i en förhandlingsomgång, nämligen att man efterlyst öppenhet för
implementering med kollektivavtal, men på hemmaplan har det inte gått att
genomföra. Sålunda finns det inbyggda problem i kollektivavtalssystemet som
förklarar varför implementering genom kollektivavtal inte har kommit till stånd.
I Finland har vi ett allmängiltighetssystem som baserar sig på lagstiftning, vilket
betyder att vi har ett mycket täckande system genom den allmängiltighet av
kollektivavtal som följer av lagstiftning i Finland. Trots detta kan det nämnas att
det i Finland inte gjorts seriösa försök att implementera EG direktiv med hjälp av
kollektivavtal, utan i stället har lagstiftning använts. Även om täckningsgradspro-
blemet faller bort finns det alltså fortfarande interna problem hos arbetsmark-
nadsparterna på bägge sidor som gör att jag inte tror att vi i framtiden kommer att
se långtgående implementeringar via kollektivavtal i Finland.

Korreferent, docent Jonas Malmberg, Sverige:

Främst Hasselbalchs inlägg i denna diskussion har påvisat de svårigheter beträf-
fande process- och genomförandesystemet som är kopplade till kollektivavtals-
systemet, som möts av större svårigheter beträffande genomförande av direktiven
än vad man har uppmärksammat i diskussionen. Om man jämför deltidsdirektivet
som genomfördes i Danmark genom ett allmängiltigt kollektivavtal och i Sverige
genom lag, finner man en förklaring till skillnaden mellan Sverige och Danmark i
hur tvister om dessa handhas. I Danmark kan organisationerna medverka i tvist-
lösningarna och i själva avgörandet, medan drivkraften att göra detta i Sverige
inte existerar. Då vi pratar om organisationernas medverkan i genomförandet av
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direktiv bör man dock komma ihåg att direktiven inte är färdiga, klara och tydliga
regler som anger exakt hur tvister och situationer skall lösas, utan dels medger de
reglering på de lägsta nivåerna och dels medger de andra avvikelser genom
kollektivavtal. Men även i övrigt beträffande tvingande bestämmelser i kollektiv-
avtalen, har direktiven en påtaglig generell och abstrakt utformning som gör att
det finns ett betydande spelrum när man skall konkretisera en tvingande men
abstrakt regel till hur beteenden skall vara på en viss arbetsplats. Till exempel i
deltidsdirektivet finns en regel om att deltidsanställda skall ha samma villkor som
motsvarande heltidsanställda, om det inte finns objektiva skäl. Vad som utgör
objektiva skäl står det ingenting om i direktivet. Kan arbetsmarknadsparterna
enas om hur man ska förstå denna regel och hur den skall tillämpas i konkreta
fall? Är detta något som kommer att fa genomslag vid tolkningen av regeln trots
att vi har att göra med en tvingande regel? Den praxis som växer fram i ett
balanserat förhållande far betydelse för tolkning även av tvingande regler som är
någonting vi känner igen från det nationella systemet. När man granskar begrep-
pet arbetstagare, så respekteras den praxis som upprätthålls av kollektivavtalspar-
terna åtminstone i Sverige i hög grad av den svenska arbetsdomstolen som
gränser för vad som är acceptabelt och vem som anses vara arbetstagare. När vi
handskas med dessa vaga och abstrakta begrepp leder det till att gränsen mellan
vad som är tvingande och dispositivt blir lite suddigt genom att man kan tillåta
parterna att påverka tolkningen av det abstrakta begreppet. Inom ramen för
konkretiseringen tror jag att det finns ett stort utrymme.

Referent, professor Jens Kristiansen, Danmark:

Det verkar finnas en stor enighet om hur de grundläggande EU-rättsliga kraven
ser ut på det här området, hur man ska genomföra EU-direktiv. Ingen kände heller
något våldsamt behov att argumentera för att det borde vara annorlunda. Mycket
tyder på att Norden fortfarande håller på att anpassas till de nya omgivningar som
blir aktuella i och med att EU sysslar mer och mer med arbetsmarknadspolitik.
Den anpassningen ser man också på det danska arbetstidsfallet, där utgången blev
att den danska regeringen implementerade arbetstidsdirektivet i full omfattning
genom en modell som utnyttjar avtal i mycket stor utsträckning, men även
rymmer en supplerande lagstiftning.

Men EU har också blivit mer lyhört inför kollektivavtal och inflytande från
organisationerna. Man har helt unika bestämmelser i artikel 138 och 139 i fördra-
get om organisationernas rätt att bli hörda och förhandla. De är ett mycket stort
tillmötesgående av de hänsyn som ligger bakom hela avtalsdiskussionen. Det är
faktiskt unikt att man på EU-planet har enligt fördraget inte bara rätt att bli hörd
utan också rätt att överta behandlingen av förslaget till direktiv förslaget och ingå
ett avtal om innehållet i direktivet. Detta är mycket vittgående bestämmelser.

Det är viktigt att man får göra grundliga rationella överväganden om hur man
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ska gå mest ändamålsenligt till väga. I Danmark har man gjort detta från fall till
fall utan systematiska överväganden om vad som skulle ha varit mest ändamåls-
enligt. Men det verkar arbetsmarknadsorganisationerna inte vara särskilt intresse-
rade av, varken på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan.

Det är otillfredsställande ur enskilda arbetsgivares eller arbetstagares synvin-
kel att lagen inte är tydlig med avseende på vad som gäller, dvs. vem avtalet gäller.
När man implementerar genom ett avtal och man avtalar om lagen, vem är det då
som omfattas av det avtalet? Vilka möjligheter har den enskilde, särskilt den som
inte är organiserad. Vad gäller beträffande sanktioner och liknande? Detta borde
man ta upp till mer systematisk behandling och göra mycket tydligare i lagstift-
ningen.

Detta med generella avtal tror jag kommer att sitta hårt åt på grund av motstån-
det från fackförbundens sida. Jag håller med Junesjö om att allmängiltiga avtal får
en stor betydelse för konflikträtten också mot oorganiserade arbetsgivare, om
sådana avtal kommer att utnyttjas i större omfattning. Den stora knuten i anslut-
ning till diskussionen om allmängiltiga avtal är motståndet från organisationerna.
Det handlar helt och hållet om makt.

Intressant är att det inte finns några gemensamma nordiska förslag på något av
dessa områden. Vi är kanske så olika och har så olika problem att våra avtalssys-
tem och vår lagstiftning också måste vara olika. Problemen som uppstår runt om i
våra länder är olikartade och vi har inte alldeles likadana intressen. Därför tänker
man inte i nordiska banor i de här sammanhangen. Men det är tydligt att man
tänker mycket inom ramarna för sitt eget system och på de problem som man nu
har relativt EU inom det egna systemet. Jag anser fortfarande att det skulle vara
bra att överväga om man inte på några punkter faktiskt skulle kunna ha gemen-
samma nordiska intressen. EU har kommit för att stanna, det kan man lugnt räkna
med, det är en process som framskrider lugnt och man ska vara med nu, innan
tåget hinner köra för långt från perrongen.


