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Kortfattad analys av  
Kommissionens utkast till förslag till ändringar 

av utstationeringsdirektivet  
 

I denna PM ges en kortfattad analys av ett läckt utkast till förslag till ändringar av 

utstationeringsdirektivet som Europeiska kommissionen (kommissionen) planerar att 

anta förslaget den 8 mars. Förslaget innebär kraftiga inskränkningar i den svenska 

kollektivavtalsmodellen. Inskränkningarna går betydligt längre än de som tillkom 

genom EU-domstolens dom i Laval-målet.  De ändringsförslag till artikel 3.1 som 

föreslås får långtgående konsekvenser då de griper in i den nationella lönebildningen 

och begränsar rätten att vidta stridsåtgärder.  

 

Förslaget innehåller förutom ändringar i artikel 3.1 även tillägg till artikel 2 om att 

införa tidsgränser för utstationering. Förslaget om tidsgränser är både oklart och 

problematiskt. I bästa fall betyder förslaget i den delen ingenting, men det kan inte 

uteslutas att konsekvenserna av tidsgränserna kan bli allvarliga. Det ska även nämnas 

att svenska fack tidigare har uttryckt starka reservationer mot tidsgränser.  I denna PM 

hanteras inte tidsgränserna vidare. Inte heller förslaget om underentreprenörer 

kommenteras då det inte är begripligt vad som avses och inte synes omfatta en 

situation som är aktuell i Sverige. 

 

De ändringsförslag till artikel 3.1 som föreslås har allvarliga konsekvenser. 

Nuvarande förslag bör stoppas och inte ges ut den 8 mars som planerat. En eventuell 

framtida revidering måste bli föremål för ett samråd med parterna innan ett förslag 

ges. Det har inte skett något samråd angående nuvarande förslag. Att inte förankra 

förslagen med de länder som efterfrågat en revidering är djupt olyckligt. De ändringar 

som de fackliga organisationerna efterfrågat, likabehandling av utstationerade och 

inhemska arbetstagare samt att EU-rätten ska vara förenlig med ILO:s kärnkonvention 

87 om föreningsrätt och Europeiska sociala stadgan, har inte fått något genomslag i 

förslaget. Tvärtom tycks konflikten mellan EU-rätten och internationell rätt fördjupas. 

 

Nedan följer en förenklad sammanställning av ändringsförslagen till artikel 3.1 som 

tydliggör förslagen. Till detta ska läggas att de tidigare ingresstexterna kompletteras 

med ett antal nya motivtexter. Frågan berörs även i den rättsliga analysen nedan. 

 

 

TEXT OF THE DIRECTIVE 96/71/EC  

 

AMENDMENT (in bold italics)  

 

Article 3  
 
Terms and conditions of employment  
 
1. Member States shall ensure that, 
whatever the law applicable to the 
employment relationship, the 
undertakings referred to in Article 1 (1) 

Article 3  
 
Terms and conditions of employment  
 
1. Member States shall ensure that, 
whatever the law applicable to the 
employment relationship, the 
undertakings referred to in Article 1 (1) 
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guarantee workers posted to their 
territory the terms and conditions of 
employment covering the following 
matters which, in the Member State 
where the work is carried out, are laid 
down:  
 
- by law, regulation or administrative 
provision, and/or  
 
- by collective agreements or arbitration 
awards which have been declared 
universally applicable within the meaning 
of paragraph 8, insofar as they concern 
the activities referred to in the Annex: 
 
(a) maximum work periods and 
minimum rest periods;  
 
(b) minimum paid annual holidays;  
 
(c) the minimum rates of pay, including 
overtime rates; this point does not apply 
to supplementary occupational 
retirement pension schemes;  
 
 
(d) the conditions of hiring-out of 
workers, in particular the supply of 
workers by temporary employment 
undertakings;  
 
(e) health, safety and hygiene at work;  
 
(f) protective measures with regard to the 
terms and conditions of employment of 
pregnant women or women who have 
recently given birth, of children and of 
young people;  
 
(g) equality of treatment between men 
and women and other provisions on non-
discrimination.  
 
For the purposes of this Directive, the 
concept of minimum rates of pay referred 
to in paragraph 1 (c) is defined by the 
national law and/or practice of the 
Member State to whose territory the 
worker is posted.  
 

guarantee workers posted to their 
territory the terms and conditions of 
employment covering the following 
matters which, in the Member State 
where the work is carried out, are laid 
down:  
 
- by law, regulation or administrative 
provision, and/or  
 
- by collective agreements or arbitration 
awards which have been declared 
universally applicable within the meaning 
of paragraph 8:  
 
 
(a) maximum work periods and 
minimum rest periods;  
 
(b) minimum paid annual holidays;  
 
(c) remuneration necessary for the 
protection of workers, including 
overtime rates; this point does not apply 
to supplementary occupational 
retirement pension schemes.;  
 
(d) the conditions of hiring-out of 
workers, in particular the supply of 
workers by temporary employment 
undertakings;  
 
(e) health, safety and hygiene at work;  
 
(f) protective measures with regard to the 
terms and conditions of employment of 
pregnant women or women who have 
recently given birth, of children and of 
young people;  
 
(g) equality of treatment between men 
and women and other provisions on non-
discrimination.  

 
Member States shall publish in the 
single official national website 
referred to in Article 5 of Directive 
2014/67/EU the constituent elements of 
remuneration in accordance with 
point (b). 
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If undertakings established in the 
territory of a Member State are 
obliged by law, regulation, 
administrative provision or collective 
agreement, to sub-contract in the 
context of their contractual 
obligations only to undertakings that 
guarantee certain terms and 
conditions of employment covering 
remuneration necessary for the 
protection of workers, the Member 
State may, on a non-discriminatory 
and proportionate basis, provide that 
such undertakings shall be under the 
same obligations regarding 
subcontracts with undertakings 
referred to in Article 1(1) posting 
workers to its territory. 
 
Member States shall provide that the 
undertakings referred to in Article 
1(3)(c) guarantee posted workers the 
terms and conditions which apply 
pursuant to Art.5 Directive 
2008/104/EC of the European 
Parliament and of the Council of 19 
November 2008 on temporary agencies 
established in the Member States 
where the work is carried out. 

 

 

Allvarliga försämringar 

 

- Medlemsstaterna förlorar rätten att nationellt definiera lön för utstationerade 

arbetstagare. 

- ”Ersättning som är nödvändig för skydd av arbetstagare” ersätter ”minimilön” 

vilket gör det omöjligt att på förhand veta vad som är tillåtet att kräva. 

- Medlemsstaterna får en skyldighet att redovisa lönens olika beståndsdelar och 

komponenter för respektive kollektivavtalsområde. 

- Lönekonkurrens anges i en ny ingresstext 10 uttryckligen som en faktor ett 

utstationerande företag får konkurrera med.  

- En tidsgräns införs för utstationering som snarast legitimerar långa perioder av 

utstationering. 

- Sverige får en skyldighet att garantera utstationerade bemanningsanställdas 

löner.  
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Rättslig analys 

 

- Medlemsstaterna förlorar rätten att nationellt definiera lön 

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna inte längre ska ha kompetens att själva 

definiera och bestämma vad som utgör lön för utstationerade arbetstagare som arbetar 

i landet eftersom den delen av direktivet stryks. Det i sig är en mycket allvarlig 

begränsning av medlemsstaternas kompetens. I synnerhet i Sverige där lönefrågor 

hanteras autonomt av arbetsmarknadens parter. Dessutom torde förslaget stå i strid 

med fördragets bestämmelser (se särskilt artikel 153.5 i FEUF) som förhindrar EU att 

lagstifta avseende löner. I sammanhanget kan man även konstatera att viktig 

rättspraxis blir överspelad. De framgångar som det finska elektrikermålet medförde 

beträffande fastställande av löner som är högre än lägstalönerna riskerar att förloras. 

Det finns ingenting i det nya direktivet eller i förklaringarna till detta som ens antyder 

hur den nya lönenivån ska bestämmas.  

 

- Krav på medlemsstaterna att publicera villkor i kollektivavtalen utgör ett 

ingrepp i föreningsrätten 

 

En skyldighet för medlemsstaterna att offentliggöra alla kollektivavtals olika 

lönekomponenter på en webbplats ska införas. Det är oklart om transparenskravet 

sträcker sig till lönens komponenter och/eller lönenivån. Om det även gäller den 

exakta lönenivån är transparenskravet taget till sin yttersta konsekvens.  

Det är  inte oviktigt att utländska företag vet vilka villkor som gäller på den svenska 

arbetsmarknaden men aldrig på bekostnad av föreningsrätten. I praktiken innebär 

detta att staten får en skyldighet att kräva att arbetsmarknadens parter lämnar in 

lägstalönerna, vilket innebär ett direkt ingripande i parternas autonomi att ingå 

kollektivavtal. Detta innebär ett direkt ingrepp i den svenska kollektivavtalsmodellen. 

Att tydligt redovisa lönekomponenter låter sig inte göras eftersom de många gånger 

förhandlas från fall till fall. Förslaget innebär i denna del ett kraftigt ingrepp 

föreningsfriheten och grundläggande fackliga rättigheter. Det kan ifrågasättas om 

förslaget i denna del är förenlig med artikel 28 i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. I sammanhanget ska nämnas att en liknande förpliktelse om att 

publicera lönenivåer på en webbplats återfinns i direktiv 2014/67/EU, men det 

nuvarande förslaget kan innebära en utvidgning och fördjupning av den förpliktelsen.   

 

- Strejkrätten begränsas och bestämmelsen kan leda till att 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal eller minimilönelagstiftning blir 

nödvändig 

 

Införandet av begreppet ”ersättning/lön som är nödvändig för skydd av arbetstagare” 

får mycket allvarliga konsekvenser för den svenska kollektivavtalsmodellen. I Sverige 

är det genom kollektivavtalen som löne- och anställningsvillkoren bestäms,ytterst 

med stöd av stridsåtgärder eftersom det inte finns lagstadgade minimilöner eller 

system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Detta förutsätter att lovligheten av 

stridsåtgärderna kan bedömas på förhand. Oförutsägbarheten i det införda begreppet 

leder till att det för ett fackförbund inte kommer att vara möjligt att vidta 

stridsåtgärder, utan att riskera skadeståndsskyldighet. I praktiken omöjliggörs den 

svenska kollektivavtalsmodellen eftersom varje stridsåtgärd potentiellt kan prövas av 

EU-domstolen mot ett begrepp som inte låter sig definieras på förhand. Detta förstärks 

av det faktum att lönen som krävs enligt ingress 11 måste rättfärdigas och inte får vara 



5 

 

oproportionerlig. Detta skapar ett tryck på att införa ett system för 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal, i vart fall om villkoren i avtalen ska kunna 

upprätthållas. Men även med ett sådant system kommer lönenivåerna i avtalen ytterst 

att kunna prövas av EU-domstolen. Förenligheten med grundläggande rättigheter i 

stadgan, men även förenligheten med ILO-rätten, Europeiska sociala stadgan och 

EKMR samt svensk grundlag kan ifrågasättas.  

 

- Oklart vad som kommer att gälla för kollektivavtal för bemanningsbranschen 

I det nya sista stycket i artikel 3.1 får medlemsstaternas en skyldighet, istället för som 

idag en möjlighet, att garantera utstationerade arbetstagare i bemanningsföretag 

samma villkor som inhemska arbetstagare i enlighet med artikel 5 i 

bemanningsdirektivet. Bestämmelsen är mycket oklar, särskilt beträffande vad som 

gäller för våra kollektivavtal, eftersom det är tveksamt om stycket omfattas av de 

strecksatser som leder över till artikel 3.8. Det kan inte uteslutas att förslaget skulle 

ställa som krav att Sverige tvingas till att införa ett system för att allmängiltigförklara 

kollektivavtal inom bemanningsbranschen. 

 

 

Claes-Mikael Jonsson 
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Chefsjurist Saco 


