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Gennemførelse af EU’s arbejdsret
– kollektive aftaler eller lovgivning?

Af professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Danmark

Artiklen behandler gennemførelsen af arbejdsretlige direktiver ved anvendelse af
lovgivning og overenskomster med vægt på fem hovedsynspunkter. Det første er, at det
følger af gældende EU-ret, at direktiver skal være forankrede i lovgivning, også ved
gennemførelse efter den arbejdsmarkedsspecifikke traktatbestemmelse i art. 137. Det
andet er, at de formelle krav til gennemførelse kan virke formalistiske, men at det næppe
vil være foreneligt med EU-arbejdsrettens idegrundlag at opbløde kravene, således at
direktiver udelukkende kan gennemføres ved kollektive overenskomster, forudsat de
dækker den overvejende del af lønmodtagerne. Det tredie er, at der kan være perspektiv
i en yderligere styrkelse af aftalelementet i EU’s egen regelproces, men at det stadig er
tvivlsomt, om organisationerne på begge sider reelt er interesseret i at påtage sig et
vidererækkende ansvar på dette område. Det fjerde er, at EU-retten i alle tilfælde
forstærker en igangværende udvikling i de nordiske lande i retning af en kombineret
lov- og aftalemodel, og at der på denne baggrund kan være grund til at foretage mere
strategiske overvejelser om den nationale implementering, herunder en større anven-
delse af almengyldige overenskomster. Det femte er, at de nordiske lande næppe formelt
kan samarbejde om de europæiske udfordringer, men at EU-retten formentlig alligevel
vil bevæge landene i retning af en mere ensartet ”nordisk model”.

Jens Kristiansen er født i 1962, blev cand. jur. i 1986 i København, og har arbejdet i
Justitsministeriet fra 1986–88, på advokatkontorer fra 1988–1991 og har siden 1991
været ansat ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, fra 1999 som
professor i arbejdsret. Han har bl.a. skrevet doktorafhandling (1997) om Lønmodtager-
beskyttelse i dansk arbejdsret, og har derudover skrevet en række bøger og artikler
indenfor det arbejdsretlige område, herunder vedrørende EU-arbejdsretlige emner.

1 Indledning

Gennemførelse af EU-direktiver er et emne, der løbende har været drøftet på de
nordiske juristmøder. Ved det seneste møde i 1999 var der således en session om
de almene krav til gennemførelse af EU-direktiver. Diskussionen drejede sig
blandt andet om fordele og ulemper ved at benytte henholdsvis afskrivning og
omskrivning af direktiver ved den nationale gennemførelsesproces (NJM 1999,
bd. 1, s. 796ff).

Gennemførelse af arbejdsretlige direktiver giver anledning til de samme
generelle overvejelser som på andre retsområder. Gennemførelsen er imidlertid af
mere kompliceret karakter, da direktiverne skal indpasses i et retssystem med en
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særegen retskildestruktur. EU-retten påvirker den delikate balance mellem
kollektive overenskomster (organisationerne) og lovgivning (staten).

I Danmark har gennemførelse af EU-direktiver været det altoverskyggende
arbejdsretlige diskussionsemne i 1990’erne. Det var også et af de centrale emner i
den finske og svenske debat i forbindelse med tilslutningen til henholdsvis EØS-
samarbejdet og EU. I Norge synes diskussionen at have været af mere behersket
karakter.

Spørgsmålet om EU-rettens påvirkninger indtog en central rolle i forbindelse
med den generelle diskussion om regulering af arbejdsretten gennem lov eller
kollektiv aftale på juristmødet i 1993. Udfordringerne fra EU blev fremhævet som
et af de centrale forhold der kunne ændre mere grundlæggende ved den traditio-
nelle balance mellem lov og overenskomst (NJM, bd. 1, s. 207ff og bd. 2,
s. 665ff).

Der er sket en hel del på den arbejdsretlige front siden mødet i 1993. Det
arbejdsretlige område har udviklet sig betydeligt på EU-plan: Maastrichttraktaten
udvidede EU’s kompetence betydeligt, og det har sat sig tydelige spor i form af en
række nye direktiver. Flere af direktiverne er vedtaget efter den nye forhandlings-
og aftaleprocedure og gennemfører i realiteten blot en rammeaftale mellem
arbejdsmarkedets parter på europæisk plan. Den arbejdsmarkedsspecifikke
implementeringsbestemmelse i art. 137 er ydermere afprøvet i praksis via
Danmark’s sag med EU-Kommissionen om gennemførelse af arbejdstidsdirek-
tivet fra 1993.

I det følgende behandler jeg først de EU-retlige rammer for den nationale
gennemførelse af arbejdsretlige direktiver. Derefter følger en diskussion af de
forskellige regelstrategier, som gør sig gældende på EU-plan, især de to
modsatrettede strategier om henholdsvis fælleseuropæiske mindstestandarder og
autonome aftaleforhandlinger (social dialog). I fortsættelse heraf behandles de
forskellige strategier for national gennemførelse af EU-regler med fremhævelse
af tre forskellige hovedmodeller. Der rundes af med nogle overvejelser om de
nordiske perspektiver af EU’s fremvoksende arbejdsret.

2 Den retlige ramme for gennemførelse af arbejdsretlige direktiver

2.1 Den generelle implementeringsregel i art. 249

EU-direktiver retter sig formelt til staterne, men det fremgår ikke udtrykkeligt af
traktaten, hvilke forpligtelser staterne har med hensyn til gennemførelse af
direktiver. Ifølge den generelle regel i Nicetraktatens art. 249 – der er identisk
med den tidligere art. 189 – er medlemsstaten forpligtet til at opnå direktivets
mål, men vælger selv form og midler. Medlemsstaten har med andre ord pligt til
at foretage en effektiv gennemførelse, men vælger selv metoden.

Bestemmelsen kunne umiddelbart antyde et forholdsvis vidt spillerum for valg
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af implementeringskilder. EF-Domstolen har imidlertid via en en række generelle
principper lagt gennemførelsen af EU-direktiver i ret faste rammer. I en dom fra
1991 (Sml. 1991 I–2607, sag 59/89) udtrykker Domstolen det således:

”Først bemærkes, at den omstændighed, at en praksis er i overensstemmelse med de
krav om beskyttelse, der følger af et direktiv, ikke kan begrunde en undladelse af at
gennemføre dette direktiv i national ret, der kan skabe en retstilstand med den fornødne
bestemthed, klarhed og forståelighed, hvorved den enkelte har mulighed for at kende
sine rettigheder og pligter. Som fastslået af Domstolen (…) skal medlemsstaterne for at
sikre, at direktiverne retligt og ikke blot faktisk anvendes fuldt ud, skabe en præcis
lovramme på det område, der er tale om.”

For ikke mindst de nordiske lande er det et vigtigt spørgsmål, om kollektive
overenskomster kan anvendes som implementeringskilde på arbejdsrettens om-
råde. Spørgsmålet blev forelagt EF-Domstolen første gang i den danske sag om
gennemførelse af ligelønsdirektivet, og for alvor sat på spidsen i den italienske
sag om gennemførelse af direktivet om virksomhedsoverdragelse. Her var der tale
om et direktiv som for en dels vedkommende alene var gennemført i form af
kollektive overenskomster.

Generaladvokaten var generelt skeptisk, idet et ”direktiv kan under ingen
omstændigheder gennemføres ved hjælp af kollektive overenskomster, medmindre
disse i henhold til loven har gyldighed som lov.” En kollektiv overenskomst er
ikke et ”middel” til gennemførelse af et direktiv som foreskrevet i art. 189 og er
heller ikke omfattet af ”administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser” i
gennemførelsesbestemmelsen i direktivets art. 8. EF-domstolen var mere imøde-
kommende overfor synspunktet om overenskomsters anvendelighed (Sml. 1986,
s. 2291, sag 235/84):

”Til det anførte bemærkes, at selv om medlemsstaterne – som fastslået af Domstolen i
dommen af 30. Januar 1985 (Kommissionen mod Danmark, 143/83, Sml. 1985, s. 427)
– utvivlsomt kan overlade det til arbejdsmarkedets parter at gennemføre de social-
politiske mål, som et direktiv opstiller på dette område, så fritager denne mulighed
imidlertid ikke medlemsstaterne fra forpligtelsen til at sikre, at alle Fællesskabets
arbejdstagere i fuld udstrækning kan nyde godt af direktivets beskyttelse. En sådan
statslig sikring skal ydes i ethvert tilfælde, hvor en effektiv beskyttelse ikke er sikret på
anden måde.”

Der er således ikke tvivl om, at kollektive overenskomster kan indgå som led i en
gennemførelse af et EU-direktiv. Den kollektive overenskomst er i den forstand et
middel i art. 249’s forstand, men der skal iværksættes ”statslig sikring” i alle
tilfælde, hvor arbejdsmarkedets parter ikke selv fuldt ud kan opfylde direktivets
målsætninger. EF-domstolen udtalte på linie hermed følgende om den konkrete
implementering:

Gennemførelse af EU’s arbejdsret – kollektive aftaler eller lovgivning?
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”Det fremgår af den italienske regerings egne forklaringer, at kun nogle kollektive
overenskomster indeholder bestemmelser om procedurer for underretning og konsulta-
tion af repræsentanterne for arbejdstagere, der berøres af en virksomhedsoverførsel.
Uanset hvor udbredte og betydningsfulde disse overenskomster måtte være, omfatter de
kun visse økonomiske sektorer og skaber ved deres aftaleretlige karakter kun forpligtel-
ser i forholdet mellem de arbejdstagere, der er medlemmer af den pågældende fagfore-
ning, og de arbejdsgivere eller virksomheder, der er bundet af aftalerne.”

Navnlig præmissen om de kollektive overenskomsters ”aftaleretlige karakter” er
vigtig. Kollektive overenskomster skaber i almindelighed kun retsvirkninger
mellem overenskomstparterne og medlemmerne. Udenforstående arbejdsgivere
og lønmodtagere berøres principielt ikke af reglerne i overenskomsterne. En
gennemførelse af et direktiv, der tager sigte på at fastlægge mindsteregler for alle
lønmodtagere, kræver dermed i praksis anvendelse af lovgivning for at sikre
direktivets mål opfyldt.

2.2 Den specifikke arbejdsmarkedsbestemmelse i art. 137

EF-domstolens praksis fra 1980’erne mødte kritik fra både medlemsstater og
organisationer. Kritikken har sat sig spor i EU’s retsgrundlag og spørgsmålet er,
om Domstolens praksis stadig giver et dækkende billede af de formelle krav til
gennemførelse af arbejdsretlige direktiver.

I art. 9 i direktivet om skriftligt ansættelsesbevis (91/533/EØF) anføres det, at
medlemsstaterne skal vedtage ”de nødvendige love og administrative bestemmel-
ser” eller sikre sig, ”at arbejdsmarkedets parter gennem overenskomster fastsætter
de nødvendige bestemmelser, idet medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige
foranstaltninger, for at de til enhver tid kan garantere de med dette direktiv
tilstræbte resultater.” En tilsvarende bestemmelse blev optaget som generel regel i
art. 2, stk. 4, i den særlige aftale som medlemsstaterne med undtagelse af Stor-
britannien indgik i forbindelse med Maastrichttraktaten (protokol 14 om social-
og arbejdsmarkedspolitikken). Aftalen blev indskrevet i Amsterdamtraktaten og
bestemmelsen indsat som art. 137, stk. 4. Den er videreført i uændret skikkelse
som art. 137, stk. 3, i Nicetraktaten og har følgende ordlyd:

”En medlemsstat kan overlade det til arbejdsmarkedets parter, efter en fælles anmod-
ning fra disse, at gennemføre direktiver, der er udstedt i henhold til stk. 2.

I så tilfælde sikrer den sig, at arbejdsmarkedets parter senest på den dato, hvor et
direktiv skal være gennemført i overensstemmelse med artikel 249, har indført de
nødvendige bestemmelser ad aftalemæssig vej, idet den skal træffe de nødvendige
foranstaltninger for på et hvilket som helst tidspunkt at være i stand til at sikre de
resultater, der er forskrevet i det pågældende direktiv.”

Det følger således nu udtrykkeligt af både det traktatmæssige retsgrundlag og de
enkelte direktiver, at en medlemsstat kan overlade det til arbejdsmarkedets parter
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at gennemføre arbejdsretlige direktiver. Der har i de nordiske lande værret udtrykt
store forventninger til virkningerne af den ny bestemmelse. Forventninger der til
dels blev styrket ved en række konkrete udtalelser fra den tidligere arbejds-
markedskommissær, Padraig Flynn, især i de breve som blev sendt til dansk LO
og den svenske arbejdsminister i 1993. EU-kommissionen har udtalt sig mere
uldent i en række officielle dokumenter (se bl.a. arbejdspapir af 10/12/1996 om
gennemførelse af direktiver ved kollektive overenskomster).

Spørgsmålet om gennemførelseskravene blev sat på spidsen med den danske
gennemførelse af arbejdstidsdirektivet fra 1993 (93/104/EF). Den danske stat
valgte – efter direkte opfordring fra arbejdsmarkedets parter – at gennemføre en
del af direktivets bestemmelser udelukkende ved kollektive overenskomster.
Bestemmelserne i art. 3 og 5 om daglig og ugentlig hviletid blev indarbejdet i
arbejdsmiljølovens eksisterende regler herom, mens bestemmelsen i art. 7 om
ferie allerede var gennemført ved ferieloven. De centrale bestemmelser i art. 4, 6
og 8 om daglig pause, maksimal ugentlig arbejdstid og natarbejdes maksimale
varighed blev gennemført alene ved kollektive overenskomster.

EU-kommissionen påtalte efter nogen overvejelse den danske gennemførelse
af arbejdstidsdirektivet ved åbningsskrivelse af 22. november 1999. Kommissio-
nen pegede i første række på, at de kollektive overenskomster ikke sikrer enhver
lønmodtager den beskyttelse som følger af direktivets art. 4, 6 og 8.

I sit forsvar af gennemførelsen argumenterede den danske regering ikke direkte
for, at art. 137 har et andet indhold end art. 249 (art. 189). Den argumenterede i
hovedsagen for, at der var tale om en ganske effektiv dansk gennemførelse af
arbejdstidsdirektivet. Den henviste til, at direktivet er indarbejdet i alle overens-
komster på det danske arbejdsmarked, at disse overenskomster dækker ca. 85 %
af samtlige lønmodtagere, at restgruppen indirekte er dækket af direktivets regler
gennem overenskomsternes afsmittende virkninger, at der ikke har været en
konkret sag med en lønmodtager som har manglet direktivets beskyttelse, og at
arbejdsmarkedets parter har påtaget sig en gensidig forpligtelse til at løse enhver
tvist som måtte opstå.

I sin begrundede udtalelse af 26. september 2001 fastholdt Kommissionen, at
den danske gennemførelse af arbejdstidsdirektivet ikke opfylder kravene i trakta-
tens art. 137. Den danske regering valgte herefter at fremsætte et lovforslag om
gennemførelse af arbejdstidsdirektivet (L 83 af 6/2/2002 om gennemførelse af
dele af arbejdstidsdirektivet). Både regeringen og arbejdsmarkedets parter synes
dermed at have accepteret, at den specifikke bestemmelse i art. 137 ikke ændrer
ved den gældende domspraksis efter den generelle bestemmelse i art. 249.

3 Fælleseuropæiske mindstestandarder og nationale traditioner

EU har spillet en iøjnefaldende rolle indenfor arbejdsretten i 90’erne, og det er
nærliggende, at det også vil blive tilfældet i de kommende år. Direktiver om
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arbejdsmarkedsmæssige forhold kan som hovedregel vedtages med kvalificeret
flertal, og det har tydeligvis haft praktisk betydning. Ved regeringskonferencen i
2000 var det længe et ønske fra både Kommissionen og det franske formandskab,
at hele det arbejdsmarkedsmarkedsmæssige område skulle overgå til kvalificeret
flertal. Forslaget blev ikke gennemført, men det er ikke dermed fjernet fra den
politiske dagsorden.

Det er på denne baggrund ikke mærkeligt, at kravene til gennemførelse af
direktiver løbende er på den faglige og politiske dagsorden. EU-arbejdsretten
stiller aktørerne i de nordiske lande i et vanskeligt dilemma, hvad kommer ganske
klart til udtryk i Folketingets dagsorden fra 1993. Folketinget opfordrede på den
ene side ”regeringen til at arbejde aktivt for virkeliggørelsen af den sociale
dimension”, men konstaterede samtidig, ”at det er i dansk interesse i EU-sam-
arbejdet på arbejdsmarkedsområdet at fastholde den danske model med over-
vejende aftaler frem for lovgivning.” (Folketingstidende 1993/94, Forhandlinger-
ne, sp. 2780).

Hensynet til nationale traditioner er principielt anerkendt på EU-plan, idet
traktatens art. 136 fastslår, at Fællesskabets foranstaltninger skal tage hensyn til
bl.a. ”forskellene i national praksis, særlig på overenskomstområdet”. Set med
nordiske øjne kan resultatet af den danske arbejdstidssag på denne baggrund
forekomme ildevarslende.

Det kan med rette hævdes, at Danmark ved gennemførelsen af arbejds-
tidsdirektivet blot har fulgt det generelle EU-retlige princip om at håndtere EU-
regler på samme måde og niveau som tilsvarende nationale anliggender. Der er en
hundredårig tradition for at regulere en række arbejdstidsspørgsmål udelukkende
ved kollektive aftaler. Arbejdstidsdirektivet er gennemført på akkurat samme
måde som arbejdstid reguleres på nationalt: De dele af arbejdstidsdirektivet, som
vedrører arbejdsmiljø i traditionel forstand, er gennemført ved arbejdsmiljø- og
ferielovgivningen, mens direktivets øvrige bestemmelser er gennemført ved
overenskomster. Derved er en delikat balance mellem staten og organisationerne
fastholdt.

Den danske gennemførelse er ganske effektiv, da direktivet er indarbejdet i alle
overenskomster med en betydelig opbakning og informationsindsats fra organi-
sationerne. Der er næppe grund til at betvivle organisationernes synspunkt om, at
en systematisk gennemførelse ved overenskomster kan have betydelig gen-
nemslagskraft i det praktiske arbejdsliv. I en nyere sociologisk undersøgelse af
arbejdstidsforholdene i Danmark (sammenlignet med andre EU-lande) anføres
det, at det ”tyder på, at de kollektive overenskomster på den ene eller anden måde
rent faktisk regulerer på en måde, der er lige så effektiv, som lovgivningen er i de
fleste af vore EU-partnerlande” (Steen Scheuer, Arbejdstid og overenskomst,
1997, s. 68).

Internationale organer accepterer en gennemførelse udelukkende ved kollek-
tive overenskomster, når den overvejende del (75–80 %) af lønmodtagerne er
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dækkede. Det er således internationalt accepteret, at der gør sig specielle forhold
gældende på det arbejdsretlige område som følge af den særlige retskildestruktur
med kollektive overenskomster i en central position. Der er i den henseende ingen
forskel på EU-regler og andre internationale regler, og EU-traktatgrundlaget
anerkender principielt også overenskomsternes særlige rolle i forbindelse med
gennemførelse af direktiver.

Ud fra en nordisk synsvinkel kan det være nærliggende at opfatte EU’s krav til
gennemførelse af arbejdsretlige direktiver som udtryk for ren formalisme. Der
burde være adgang til at gennemføre direktiver – i hvert fald om emner som
arbejdstid – udelukkende ved overenskomster, forudsat de dækker langt hoved-
parten af lønmodtagerne. En sådan præcisering af art. 137, stk. 3, er teknisk set
forholdsvis enkel og kunne i princippet foretages ved næste regeringskonference.

Sagen er imidlertid knap så enkel, når den anskues udfra en EU-synsvinkel.
Siden vedtagelsen af det sociale charter i 1989 (Fællesskabspagten) har det været
en central arbejdsmarkedspolitisk målsætning for EU at etablere et sæt fælles-
europæiske mindstenormer for arbejdsforholdene. Som anført af EU-Kommis-
sionen udgør sådanne fælles mindstenormer et bolværk mod det frie indre marked
(hvidbog om en europæisk social- og arbejdsmarkedspolitik, 1994, s. 13):

”(…) Fastlæggelsen af et sæt grundlæggende minimumsnormer, som Kommissionen
tog initiativet til for nogle år siden, udgør et bolværk mod anvendelse af lave social- og
arbejdsmarkedspolitiske normer som et redskab i forbindelse med unfair økonomisk
konkurrence og beskytter mod, at forringede sociale standarder bruges som middel til at
styrke konkurrenceevnen, og er ligeledes udtryk for den politiske vilje til at opretholde
sociale og arbejdsmarkedspolitiske fremskridt. Følgelig bør målet på længere sigt være
at udvikle og forbedre standarderne for alle Unionens medlemsstater.”

Ideen om grundlæggende rettigheder er yderligere betonet ved henvisningen til
bl.a. det sociale charter i Amsterdamtraktatens art. 136 og vedtagelsen af chartret
om borgernes grundlæggende rettigheder i forbindelse med Nicetraktaten i 2000.
Både det sociale charter og det almene charter er vedtaget som rene politiske
dokumenter, men de angiver vigtige strømpile for EU’s udvikling. Det viser sig
konkret ved en række direktiver fra 90’erne om bl.a. skriftligt ansættelsesbevis,
arbejdstid, forældreorlov, deltidsarbejde, tidsbegrænset arbejde samt information
og høring af lønmodtagere, der alle udspringer af det sociale charter.

EU’s arbejdsmarkedspolitiske idegrundlag sætter grænser for den rolle,
overenskomster kan spille i den nationale gennemførelse af arbejdsretlige direkti-
ver. Set ud fra EU’s (og en række andre medlemsstaters) synsvinkel kan det ikke
være betryggende, hvis det principielt er op til virksomhederne selv – via
overenskomstindgåelse – at beslutte, om de vil være forpligtede af politisk
vedtagne regler, der bl.a. har det formål at skabe lige konkurrencevilkår mellem
virksomheder på tværs af landegrænser. Det er derfor nok meget tvivlsomt, om
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der kan skaffes den fornødne opbakning til en opblødning af art. 137, stk. 3, så det
bliver muligt udelukkende at anvende overenskomster ved den nationale gennem-
førelse.

4 Autonome aftaleforhandlinger på europæisk niveau

EU’s arbejdsret har primært udviklet sig via direktiver, men det er ikke nogen
given sag, at det også skal være sådan i fremtiden. Den ”sociale dialog” kom for
alvor på dagsordenen i forbindelse med vedtagelsen af Maastrichttraktaten, hvor
man gik ganske vidt med hensyn til at give organisationerne indflydelse.

Ifølge traktatens art.138 skal EU-Kommissionen altid høre organisationerne
inden der fremsættes direktivforslag, og organisationerne har mulighed for at
overtage den videre behandling af et forslag med henblik på eventuel indgåelse af
en aftale om emnet. Organisationerne kan vælge selv at iværksætte en eventuel
aftale efter vedtagne procedurer eller i fællesskab anmode Kommissionen og
Rådet om at sætte den i kraft ved en afgørelse, jf. art. 139. Organisationerne har
indgået aftaler om forældreorlov, deltidsarbejde og tidsbegrænset arbejde, der alle
er sat i kraft ved direktiver.

Den særlige forhandlings- og aftaleprocedure i art. 138–39 giver organisatio-
nerne en markant indflydelse på indholdet af EU’s arbejdsretlige regler. Det er
langt hen ad vejen de europæiske organisationer der affatter direktivteksten, idet
direktivet blot iværksætter rammeaftalen. Proceduren er blevet betragtet som den
nordiske aftalemodels gennemslag på EU-plan, men den ændrer imidlertid ikke
ved, at der stadig er tale om (forhandlede) direktiver. Kravene til gennemførelse er
derfor de samme som ved andre direktiver.

Det ligger principielt i traktatens konstruktion, at organisationerne kan etablere
deres eget forhandlings- og aftalesystem udenfor det politiske EU-system. Et
selvstændigt aftalesystem vil for alvor kunne rykke balancen mellem lovgivning
og overenskomster. Spørgsmålet er imidlertid, om det er en realistisk udviklingsli-
nie indenfor en overskuelig tidshorisont. Organisationerne opererer traditionelt
indenfor staternes egne grænser, og navnlig arbejdsgivernes organisationer har
ikke udvist nævneværdig interesse for overenskomstforhandlinger på EU-plan.

Organisationerne på europæisk plan har imidlertid fremlagt et fælles papir af
27. november 2001 (”Joint contribution by the social partners to the Laeken
European Council”) med en status over den sociale dialogs hidtidige virke og
organisationernes ønsker til en fremtidig rolle. På sit møde i december 2001
tilsluttede Det europæiske Råd sig de synspunkter som organisationerne
fremsatte i papiret.

Et af de centrale punkter vedrører udarbejdelse af et fælles arbejdsprogram for
en mere autonom social dialog mellem parterne. Det interessante ved ideen om et
sådant arbejdsprogram er, at det fremtræder som et alternativ eller supplement til
de politiske chartre og handlingsprogrammer. Arbejdsprogrammet skal således
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rumme en række forskellige temaer og overveje en række værktøjer til realisering
heraf.

Arbejdsprogrammet ligger i naturlig forlængelse af bestemmelsen i traktatens
art. 137, stk. 2, som den er affattet i Nicetraktaten. Ifølge denne kan EU’s
initiativer ikke blot bestå i vedtagelse af direktiver med minimumsforskrifter (den
sædvanlige fremgangsmåde), men også i foranstaltninger, der tager sigte på øget
samarbejde, erfaringsudveksling, fremme af god praksis m.v. Det er værd at
bemærke, at den ny bestemmelse (pkt. a) – måske symbolsk – nævnes før
direktivbestemmelsen (pkt. b).

Det er muligt, at der med såvel den ny bestemmelse i traktatens art. 137, stk. 2,
som organisationernes ide om et fælles, mere systematisk arbejdsprogram er lagt
spor ud for en nyorientering af EU’s arbejdsmarkedspolitik. En sådan nyoriente-
ring forudsætter imidlertid, at organisationerne reelt er villige til at påtage sig et
vidererækkende fælles ansvar, og at det politiske system vil acceptere at indtage
en mere tilbagetrukken rolle. Det er nærliggende, at det politiske system vil gå
meget langt, hvis blot organisationerne er enige om at prioritere autonome
forhandlinger og aftaler. Det er vel heller ikke en umulig forestilling, at organisa-
tionerne kan enes om at henføre en række emner til autonome aftaleforhandlinger,
men det er vanskeligt at forestille sig et helhjertet opgør med strategien om
fatsættelse af en række fælleseuropæiske mindsteregler via navnlig direktiver.

5 Lov og overenskomst i implementeringsprocessen

5.1 Forskellige implementeringsmodeller

Det er nærliggende, at der i årene fremover fortsat vil blive vedtaget direktiver
med jævne mellemrum, og at de skal implementeres i overensstemmelse med den
gældende praksis. De nordiske lande står derfor overfor den væsentlige udfor-
dring at foretage en løbende indarbejdelse af direktiver i de eksisterende ar-
bejdsretssystemer. Det må give anledning til mere principielle overvejelser om,
hvorledes EU-regler mest hensigtsmæssigt håndteres i den nationale gennemfø-
relsesproces.

Den megen fokus på formen – lovgivning contra overenskomster – kan let give
det misvisende indtryk, at man står overfor et skarpt valg mellem et lov- eller et
overenskomstbaseret system. I praksis er der tale om en kombination af lov og
overenskomster i såvel EU’s regelproces som den nationale gennemførelsespro-
ces. Der er derfor heller ikke tale om, at det ene system vil fortrænge det andet,
men at de to systemer må integreres på den mest konstruktive måde.

I de nordiske lande spiller kollektive overenskomster en dominerende rolle,
men lovgivning har altid spillet en vis rolle. Der er tydelige tegn på, at lovgivning
spiller en tiltagende rolle selv indenfor den klassiske arbejdsret. Den nordiske
aftalemodel bevæger sig generelt i retning af en kombineret lov- og aftalemodel.

Gennemførelse af EU’s arbejdsret – kollektive aftaler eller lovgivning?



410

Udviklingen forstærkes af EU-retten, men den er også begrundet i en række andre
forhold.

EU-systemet indrømmer i stigende grad kollektive aftaler en rolle, men
aftalerne fungerer indenfor nogle ydre lovmæssige rammer. Organisationerne på
europæisk plan kan reelt affatte direktiverne (aftaler) og derigennem sikre en
betydelig fleksibilitet i reglernes indhold. Der er bl.a. på denne måde mulighed
for at sikre de nationale aktører en fleksibel ramme for tilpasning af reglerne
gennem kollektive aftaler. Der er i det hele taget en tydelig tendens i 90’ernes
direktiver til at give adgang til tilpasninger og fravigelser af reglerne gennem
kollektive aftaler.

Mens EF-Domstolen har stået skarpt på, at gennemførelse af arbejdsretlige
direktiver skal være lovforankret, har den reelt overladt et ganske vidt skøn til den
enkelte medlemsstat med hensyn til valg af lovform. Gennemførelse af direktiver
kan i princippet foregå indenfor rammerne af 3 forskellige hovedmodeller: (1)
Mindstelovgivning som frit kan suppleres med kollektive overenskomster, da de
arbejdsretlige direktiver er minimumsregler, (2) lovgivning som helt eller delvist
viger for kollektive overenskomster der gennemfører direktivet, og (3) lovgivning
der udvider løn- og arbejdsvilkårene i en eller flere overenskomster til at gælde
for udenforstående arbejdsgivere og lønmodtagere.

Det er tydeligt, at model 1 og 2 spiller en dominerende rolle ved gennemførel-
sen i de nordiske lande, omend med forskelle mellem de enkelte lande. Model 3
med de almengyldige overenskomster spiller ikke nogen markant rolle i nordisk
arbejdsret, men har været anvendt i enkeltstående tilfælde som implementerings-
metode og kan generelt overvejes som en fremadrettet mulighed.

5.2 Mindstelovgivning med supplerende overenskomster

Model 1 med mindstelovgivning er den sikre måde at gennemføre såvel arbejds-
retlige som andre direktiver på. De arbejdsretlige direktiver indeholder alene
minimumsforskrifter for beskyttelsesniveauet, jf. traktatens art. 137, stk. 2, litra b.
En mindstelovgivning afskærer derfor ikke organisationerne fra at opretholde
eller indgå kollektive overenskomster med et højere beskyttelsesniveau. 

Mindstelovgivning har den generelle fordel sammenlignet med de andre
lovformer, at loven sikrer enhver lønmodtager en ufravigelig individuel retsbe-
skyttelse, som organsationerne ikke kan råde over ved kollektive overenskomster.
Modellen giver loven en afgørende rolle som implementeringskilde og synes
umiddelbart at være den mest loyale måde at realisere EU’s grundlæggende
målsætning om et fælles sæt af mindstestandarder for arbejdsgivere og
lønmodtagere.

Denne model rummer til gengæld den klare ulempe, at den reelt ikke bygger på
et direkte samspil mellem loven og overenskomster. Organisationerne kan ikke
benytte sig af de muligheder, som direktiverne i stigende grad selv rummer med
hensyn til fravigelse eller tilpasning af reglerne ved kollektiv overenskomst.
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Fleksibiliteten i regelværket kan alene foregå på et beskyttelsesniveau, der ligger
over lovens niveau. Navnlig arbejdsgiversiden vil ofte ikke være tilskyndet til at
forhandle overenskomstregler på denne baggrund.

I praksis kan model 1 derfor have sine begrænsninger, medmindre der allerede
er tradition for denne type lovgivning. Den vil i almindelighed have sin styrke ved
gennemførelse af en kerne af mere fundamentale regler på det arbejdsretlige
område. I Danmark har modellen været benyttet ved arbejdsmiljødirektiver, men
ikke ved ligestillingsdirektiver eller andre arbejdsretlige direktiver, bortset fra
direktivet om virksomhedsoverdragelse.

5.3 Subsidiær (semi-dispositiv) lovgivning

Model 2 adskiller sig fra model 1 ved at give overenskomstparterne adgang til at
aftale sig helt eller delvist ud af lovens regler. Loven er på samme måde som
mindstelovgivning tvingende mellem de individuelle parter, men kan fraviges af
de kollektive aftaleparter, forudsat overenskomsten overholder det underliggende
direktiv. Det der i svensk arbejdsret er blevet betegnet som ”semi-dispositiv
lagstiftning med EU-spärr” (Tore Sigemann, Arbetsrätten, 1995, s. 3). Der kan
selvfølgelig også være knyttet andre generelle eller specifikke betingelser til
overenskomstindgåelsen.

I dette tilfælde er lovens hovedsigte reelt at være et sikkerhedsnet for de
arbejdsgivere og lønmodtagere, som ikke er omfattede af en overenskomst eller er
omfattet af en overenskomst, der ikke foretager en korrekt gennemførelse af
direktivet. Både loven og overenskomster indtager dermed en væsentlig rolle ved
implementeringen.

Metoden er indirekte anerkendt i forbindelse med EU-Kommissionens sag
mod Danmark for mangelfuld gennemførelse af ligelønsdirektivet. Sagen drejede
sig om, hvorvidt lovens ligelønsbegreb var foreneligt med direktivets, idet ar-
bejdsgiveren kun var forpligtet til at give ligeløn for ”samme arbejde” og ikke
tillige ”arbejde af samme værdi”. Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget,
at der ikke var tilsigtet nogen forskel, og at de kollektive overenskomster henviste
til både ”samme arbejde” og ”arbejde af samme værdi”. EF-Domstolen fandt, at
der var tale om en utilstrækkelig gennemførelse af direktivet, men hverken Kom-
missionen, Generaladvokaten eller Domstolen påtalte den anvendte lovkonstruk-
tion (Sml. 1985, s. 427, sag 143/83).

Den grundlæggende fordel ved subsidiær (semi-dispositiv) lovgivning er, at
den bygger på et aktivt samspil mellem lovgivning og overenskomster. Loven
fastlægger selv et alment gældende beskyttelsesniveau, men overenskomst-
parterne får adgang til at indrette sig anderledes på deres eget område indenfor
direktivets (lovens) rammer. I praksis kan råderummet være ganske betydeligt, da
en række af direktiverne giver adgang til markante tilpasninger og fravigelser
gennem overenskomster, jf. fx. arbejdstidsdirektivets art. 17.

Subsidiær lovgivning er den dominerende lovform i Danmark, når det gælder
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de egentlige arbejds- og ansættelsesretlige direktiver. Selv ligestillingsdirek-
tiverne er gennemført i form af lovgivning, der kan erstattes af kollektive overens-
komster. Den synes også at være ved at vinde stigende indpas ved gennemførelse
af arbejdsmiljøretlige direktiver.

Gennem 90’erne er regeringen og Folketinget ydermere slået ind på den kurs,
at loven først vedtages på et tidspunkt, hvor overenskomstparterne har haft
lejlighed til at overenskomstforhandle direktivets gennemførelse. Lovens udform-
ning afspejler herefter de mest fremtrædende implementeringsaftaler, i praksis
navnlig DA’s og LO’s opsamlende rammeaftale for den del af det private arbejds-
marked, de dækker. Denne fremgangsmåde understreger for alvor overenskoms-
ternes fremtrædende rolle i implementeringsprocessen.

Anvendelse af subsidiær lovgivning rejser det spørgsmål, om det er rimeligt, at
faglige organisationer får adgang til råde over den enkeltes direktivbaserede
rettigheder. Spørgsmålet er ikke mindst relevant i forhold til lønmodtagere som
står udenfor de faglige organisationer.

For arbejdsgiversiden er det uden tvivl afgørende, at en overenskomst kommer
til at dække alle lønmodtagere uanset fagligt tilhørsforhold. Det er praktisk
vanskeligt at administrere både en lovbaseret og en overenskomstbaseret ordning,
da fleksibiliteten går tabt i et sådant dobbelt regelsystem. Det indebærer
imidlertid, at selv uorganiserede lønmodtagere må affinde sig med, at en faglig
organisation ændrer retsgrundlaget fra loven til overenskomsten.

Den uorganiserede lønmodtager kan komme til at stå i en speciel situation i de
tilfælde, hvor lovens regler er erstattet af en kollektiv overenskomst. Sank-
tionsmæssigt finder det kollektivarbejdsretlige systems regler om bod (erstatning)
anvendelse, men denne sanktion kan – i hvert fald i Danmark – alene påberåbes af
overenskomstparten (organisationen), ikke den krænkede lønmodtager eller ar-
bejdsgiver. En sådan retstilstand for sanktionering af krænkelser af direktivets
regler lever muligvis ikke fuldt ud op til EU-rettens krav om effektiv sanktio-
nering.

5.4 Lovgivning der almengør overenskomster

Der er endelig den mulighed at benytte sig af model 3 med de såkaldte almen-
gyldige overenskomster. Lovens formål er alene at sikre overenskomsten (eller
overenskomsterne) den fornødne udbredelse, så arbejdsgivere og lønmodtagere
uden overenskomstmæssig dækning (med den fornødne implementering) bliver
pålagt at følge overenskomstens regler. I den henseende har den samme formål
som den subsidiære lovgivning, nemlig at samle restgruppen op, men den benyt-
ter sig af en ganske anden lovteknik.

EF-domstolen har indirekte accepteret modellen i en sag om den belgiske
gennemførelse af direktivet om kollektive afskedigelser fra 1975. Belgien
gennemførte hovedparten af direktivet ved en kollektiv overenskomst mellem
hovedorganisationerne på det belgiske arbejdsmarked, og denne overenskomst fik
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efterfølgende lovskraft ved en bekendtgørelse. Kommissionen anlagde sag mod
Belgien for at have gennemført direktivet utilstrækkeligt, fordi overenskomsten
undtog visse særlige kategorier af ansættelsesforhold i videre omfang end beretti-
get efter direktivets bestemmelser. Den belgiske stat blev dømt for mangelfuld
gennemførelse af direktivet på dette punkt, mens hverken Generaladvokaten eller
Domstolen havde bemærkninger til den anvendte metode som sådan (Sml. 1985,
s. 1039, sag 215/83).

Modellen med almengyldige overenskomster giver organisationerne maksimal
indflydelse på gennemførelse af EU-direktiver. Overenskomsten er i realiteten
implementeringskilden, da loven spiller en rent formel rolle.

En mere systematisk anvendelse af almengyldige overenskomster kan virke
som en nærliggende strategi for fremtidig gennemførelse af direktiver i de
nordiske lande. Spørgsmålet har på linie hermed været drøftet i flere af landene
inden for de senere år, dog hidtil uden de store praktiske konsekvenser.

Diskussionen er grundlæggende præget af, at de nordiske lande ikke har
almengyldige overenskomster som en indarbejdet del af de arbejdsretlige
systemer. En udvidelse af de kollektive overenskomster til udenforstående
arbejdsgivere og lønmodtagere er traditionelt sket gennem egentlige tiltrædelses-
overenskomster. Midlet hertil har været en særdeles vidtrækkende konfliktret – og
ikke mindst sympatikonfliktret – overfor enkeltarbejdsgivere.

Det er kun Finland, der har et generelt system med almengyldige overens-
komster. Norge har i 1993 indført en ordning, der giver mulighed for at udstrække
løn- og arbejdsvilkår i kollektive overenskomster til at gælde alle indenfor
branchen, men det sigter udelukkende på at indføre ensartede vilkår for norske og
udenlandske lønmodtagere der udfører arbejde i Norge.

Metoden har dog været anvendt i både Norge og Danmark til at gennemføre
direktiver i enkeltstående tilfælde. Norge gennemførte i 1996 direktivet om euro-
pæiske medarbejderråd (94/45/EØF) ved at almengøre en række regler i en aftale
mellem LO og NHO om europæiske samarbejdsudvalg (lov nr. 63 af 23/8/1996).
Danmark gennemførte i 2001 direktivet om deltidsarbejde (97/81/EF) ved at
almengøre en række kollektive deltidsaftaler (lov nr. 443 af 7/6/2001). Arbejdsgi-
vere og lønmodtagere uden overenskomst skal følge en række af reglerne i DA’s
og LO’s deltidsaftale, dog skal arbejdsgivere og lønmodtagere på det offentlige
område følge henholdsvis den kommunale og statslige deltidsaftale.

Det er et karakteristisk træk ved en ordning med almengyldige overenskoms-
ter, at nogle organisationer – formelt som reelt – får særlige reguleringsbeføjelser
i forhold til andre. Det viser sig i den danske deltidslov ved, at arbejdsgivere og
lønmodtagere på det private arbejdsmarked skal følge reglerne i DA’s og LO’s
deltidsaftale, hvis de ikke er omfattet af en overenskomst med den fornødne
implementering af deltidsdirektivet. Det gælder også for arbejdsgivere som fx.
hører under det område, som naturligt dækkes af Finanssektorens Arbejdsgiver-
forening eller Sammenslutningen af Arbejdsgivere i Landbruget. Tilsvarende
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gælder for lønmodtagere som er medlemmer af forbund under andre hoved-
organisationer end LO, fx. af Akademikernes Centralorganisation. Deltidslovens
konstruktion mødte på linie hermed skarp kritik fra arbejdsgiver- og lønmod-
tagerorganisationer udenfor DA og LO.

Processen illustrerer, at modellen har vanskelige vilkår i et overenskomst-
system som det danske med en ganske spredt organisations- og overens-
komststruktur. En velfungerende ordning synes i praksis at forudsætte, at der
almengøres enten én central overenskomst eller overenskomster for hver af de
centrale sektorer på arbejdsmarkedet (5–10 i alt). Det må afhænge af direktivets
nærmere indhold, om det vil være mest hensigtsmæssigt at implementere det
centralt eller sektorvist.

Modellen indebærer tillige en mere usikker gennemførelse af direktivet, da
staten hverken råder over processen eller indholdet. I modsætning til ved model 2
er der ikke nogen egentlig lovtekst i dette tilfælde, da overenskomsten (overens-
komsterne) udgør lovteksten. Det viser sig også i deltidsloven ved, at de centrale
bestemmelser i §§ 1 og 2 blot henviser til forskellige deltidsaftaler, der er vedlagt
som bilag til loven. Navnlig den statslige deltidsaftale har et uklart indhold.

Den omstændighed, at en aftaletekst tillige fungerer som lovtekst stiller langt
større krav til aftalens koncipering. Der er i dette tilfælde ikke nogen lovgivning at
falde tilbage på, hvis aftalen ikke foretager en korrekt gennemførelse af direkti-
vet. Organisationerne er ved deltidsdirektivet ikke blot lovkoncipister på EU-plan,
men også ved den nationale gennemførelse af direktivet i Danmark. Det giver en
meget vidtrækkende indflydelse, men også et særligt ansvar for at sikre alle parter
en omhyggelig og redelig implementering. Det giver også det offentlige en større
interesse end normalt på indholdet af implementeringsaftalerne.

For Danmarks vedkommende ligger der muligvis et fremtidsperspektiv i det
særlige Implementeringsråd, der er nedsat i 90’erne under Beskæftigelsesministe-
riet (tidligere Arbejdsministeriet), med deltagelse af alle de større arbejdsgiver-
og lønmodtagerorganisationer. I dette regi kan der i princippet forhandles og
indgås en fælles implementeringsaftale. Der kan også fastlægges retningslinier
for (og kvalitetskontrol af) de sektorvise implementeringer af et direktiv. En sådan
aktiv rolle for Implementeringsudvalget ligger imidlertid næppe lige rundt om
hjørnet.

6 Fællesnordiske perspektiver

EU-arbejdsretten stiller i disse år de nordiske lande overfor markante udfordrin-
ger. Spørgsmålet er, om der er et perspektiv i at overveje fællesnordiske initiativer
og løsningsmodeller i forbindelse med disse udfordringer.

I den arbejdsretlige litteratur er det almindeligt at indplacere de nordiske lande
i ”den nordiske aftalemodel” som modstykke til navnlig ”den kontinentale
lovmodel”. Anvendelsen af de to modeller tjener til at fremhæve nogle grundlæg-
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gende forskelle mellem grupper af europæiske lande med hensyn til strukturer,
grundprincipper og konfliktløsende institutioner på arbejdsmarkedet. På et over-
ordnet plan er de bl.a. udtryk for en ganske forskellig vægtning af lovgivning
(stat) og kollektiver aftaler (organisationer).

I de nordiske lande er der ikke lovgivet om overenskomst- og ansættelses-
forhold på samme systematiske måde som i de kontinentale lande. Der er tillige
en række iøjnefaldende ligheder mellem de nordiske lande med hensyn til faglig
organisering, konfliktret og fredspligt, konfliktløsende organer m.v.

Det er imidlertid også iøjnefaldende, at anvendelse af arbejdsretsmodeller i
nogen grad kan komme til at skygge for forskelle mellem landene. Det gælder
med hensyn til såvel de oprindelige strukturer, grundprincipper og institutioner
som en senere udvikling af disse. Der forekommer således betydelige variationer
mellem landene i både den kontinentale og den nordiske model.

Indenfor den nordiske model springer det i øjnene, at Danmark og Island
fortsat prioriterer organisationernes egen retsdannelse gennem kollektive aftaler
meget højt, mens Finland, Norge og Sverige i højere grad har bevæget sig i retning
af et mere lovbaseret arbejdsretligt system. I Finland, Norge og Sverige er der
således en grundlæggende lovgivning om såvel overenskomstforholdet som en
række af de centrale ansættelsesmæssige vilkår, bl.a. arbejdstid og opsigelse.
Danmark og Island har derimod ikke lovgivet på samme måde om de centrale
aspekter af overenskomst- og ansættelsesforholdet.

Disse forskelle afspejler visse forskelle i synet på lovgivningens rolle indenfor
arbejdsretten. Der har ikke været og er fortsat ikke samme accept i fx. Danmark
som i Norge af, at den enkelte lønmodtager skal sikres en række grundlæggende
rettigheder i arbejdslivet uafhængig af organisationsmæssig tilknytning. Forestil-
lingen om at lønmodtagerbeskyttelse går gennem organisationstilknytning har
stadig betydelig opbakning i både det politiske og faglige miljø.

På det nordiske juristmøde i 1993 kom forskellene mellem de nordiske lande til
at indtage en central rolle i debatten om lovgivning contra overenskomster.
Forskellene mellem landene har også i Nordisk Ministerråds regi været anført
som en mulig årsag til, at det ikke er muligt at etablere et mere formaliseret og
forpligtende lovsamarbejde mellem landene på arbejdsrettens område (NORD
1990:93 s. 9f).

EU-samarbejdet er heller ikke præget af, at de nordiske lande udgør en samlet
enhed på dette område. Det kan hænge sammen med, at landene er kommet med
på forskellige tidspunkter, og at de fortsat er opsplittede på to forskellige sam-
arbejdssystemer. Men det synes – selv bortset fra disse omstændigheder – ikke
nærliggende, at de nordiske lande vil arbejde på en fælles holdning til hverken de
fremtidige målsætninger for EU-arbejdsretten eller den nationale gennemførelse
af EU-direktiver. Dertil er prioriteringerne i de enkelte lande formentlig for
afvigende, ikke blot på politisk plan, men også på organisationsplan.

Den fremvoksende europæisering af arbejdsretten rummer på trods heraf
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interessante fællesnordiske perspektiver. De nordiske lande har fortsat grund-
strukturer som minder meget om hinanden, og EU-arbejdsretten stiller landene
overfor ensartede udfordringer. Tilskyndelsen til at orientere sig i hinandens
systemer bliver ikke mindre i takt med et fælles underliggende retsgrundlag.
Måske kommer vi til at bevæge os i retning af en mere ensartet kombineret lov- og
aftalemodel. Det vil unægtelig være skæbnens ironi, hvis EU’s arbejds-
markedspolitik får den indirekte virkning at revitalisere en fælles nordisk måde at
håndtere arbejdsretlige problemstillinger på.

Diskussionspunkter:

I det foregående har jeg behandlet forskellige aspekter af gennemførelsen af EU’s
arbejdsret. I forlængelse heraf vil jeg foreslå følgende fem hovedpunkter for
drøftelserne på juristmødet:

For det første, om traktatens art. 137 reelt blot knæsætter gældende praksis fra EF-
Domstolen og dermed forudsætter, at gennemførelse af direktiver skal være forankret i
lovgivning.

For det andet, om der er perspektiv i at arbejde for en opblødning af gennemførelseskrave-
ne i art. 137, især ved at få præciseret, at direktiver kan gennemføres udelukkende ved
kollektive overenskomster, hvis de dækker den overvejende del af lønmodtagerne.

For det tredie, om der er nogen reel udsigt til, at EU vil foretage mere fundamentale
ændringer i sin egen regelstrategi i retning af et mere autonomt forhandlings- og aftale-
system, herunder om organisationerne overhovedet er rede til at påtage sig et fælles ansvar
for en sådan udvikling.

For det fjerde, om de senere års udvikling på EU-plan giver anledning til mere principielle
ændringer i den nationale implementeringsform, især ved at overveje en mere systematisk
anvendelse af almengyldige overenskomster.

For det femte, om der er basis for, at de nordiske lande vil kunne finde ind i et tættere
samarbejde om EU-arbejdsretlige spørgsmål eller om landene befinder sig for langt fra
hinanden til, at det vil være frugtbart.

Jens Kristiansen


