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statsrådetTill chefenoch för

Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 19 december 1991 chefen för Arbetsmark-
nadsdepartementet tillkalla kommitté med uppgiftatt göra över-atten en

medbestämmandelagen och den centrala arbetsrättsliga lagstiftsyn av
ningen i övrigt.

Med stöd detta bemyndigande förordnade departementschefenav samma
Åkedag regeringsrådet Bouvin ordförande i kommittén. Till leda-att vara

utsågs vidaremöter beslut den 3 februari 1992 ombudsmarmengenom
Ingrid Burman, förre riksdagsledamoten Lars Emestam, förre riksdags-
ledamoten Ingvar Karlsson, riksdagsledamoten Sonja Rembo, riksdags-
ledamoten Anne Rhenman, riksdagsledamoten Lars Svensk, förbundsord

Åkeföranden Öhman.Wänman och riksdagsledamoten Monica Under ar-
Åkebetets gång har Sonja Rembo, Anne Rhenman, Lars Svensk och

Wänman begärt och erhållit sitt entledigande från uppdraget ledamotsom
kommittén. Lars Svensk har den 1 juli 1992 riksdagsledamoav ersatts av
Harald Bergström. Riksdagsledamoten Simonten Liliedahl efterträdde

ÅkeAnne Rhenman den 2 april 1993, medan Wänman biträersattes av
dande förbundsordföranden Göte Larsson den 1 december 1993. Genom
beslut den 7 1994 förordnades riksdagsledamoten Kent Olssonmars att

ledamot kommittén i stället för Sonja Rembo.vara av

Som sakkunniga har medverkat direktören Ingemar Alserud, avtalssekrete
Tore Andersson, jur. kand. Roland Bergkvist, jur. kand. ställföreträraren

dande avdelningschefen Eva Bergkvist Deurell, direktören Anders
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verk-Nordin,JandirektörenKihlberg,ThomasförbundsjuristenHagman,
EfterStare.förhandlingschefen PeterochRexed egenKnutsamhetschefen

Deurell,BergkvistEvaAndersson,Alserud, Torehar Ingemaranhållan
Somuppdrag. ersätfrån sinaentledigatsRexedKnutochHagmanAnders

sektionschefen1992november3denförordnadesAlserudför Ingemartare
arbetsrätts-utsågs1993september6beslut denochOla Bengtson, genom

entle-RexedKnutHagman.AndersförställetiBergströmGunnarchefen
Stigchefsjuristenefterträddes1994 ochjanuari10digades den av
februariden 1förordnadesställeDeurellsBergkvistEvaIGustafsson.

Lundström.Andersdirektörenverkställandevice1994

språk-1992februari3dendepartementschefenförordnadeSom experter
Eklund, hovrätts-Lars-JohanhovrättsassessomBranting,Elsavårdaren

ochSpångbergStendepartementssekreterarenLunning,Larslagmannen
förordSomSigeman.Tore experterprofessornutländskfråga rätti om

Öman och, denSörenhovrättsfiskalen1992,9denvidare,nades mars
Öman ochSörenNordström.Andershovrättsassessomår,juni1 samma

del itagitsekretariatkommitténsmedtillsammansharNordströmAnders
199229 junibeslut denGenombetänkanden.kommitténsutarbetandet av
kvar-DenneBlyme.HanshovrättsassessomEklundLars-Johan aversattes

hovrätts-efterträddes1993, hanapriltill den 1 närfram avstod expertsom
Hansson.LiljaCathrineassessom

1992, hovrättsassessomfebruari3denförordnades,Till sekreterare
Dirke.Lars1993, hovrättsassessomjuni14denoch,ToijerGudmund
biträdanBaxterutsågs Anne1992februari att24denbeslut varaGenom

sekreterare.de

arbetsrättskommitté.års1992antagitKommittén har namnet

anställnings-delbetänkandet Nykommitténöverlämnade1993majI
1993:32.SOUskyddslag,

behandlasHärdelbetänkande.ytterligareöverlämnarKommittén ettnu
harrättsaktertvåochsvensk arbetsrättmellanförhållandet somfrågor om

direktivennämligengemenskapema,europeiskadeantagits inom om
ochår 1992ändringarmed1975från åruppsägningar omkollektiva

verksamheterföretag,överlåtelsevidrättigheterarbetstagaresskydd för av
rubrikenDelbetänkandet har1977.från årverksamheterdelareller av

och denEUuppsägningarÖvergång kollektivaochverksamheterav
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svenska arbetsrätten. Det i serien Statens offentliga utredningar medutges
1994:83 SOU 1994:83.nummer

Reservationer har lämnats Ingrid OlssonBunnan, Kent samtav av av
ÖhmanMonica och Göte Larsson gemensamt.

ÅkeSärskilda yttranden har Bouvin, Roland Bergkvist, Stigavgetts av av
Gustafsson och Thomas Kihlberg Roland Bergkvist ochgemensamt, av
Stig Gustafsson NordinJan Tore Sigeman.gemensamt, samtav av

Stockholm i juni 1994

Åke Bouvin

Harald Bergström Ingrid Burman

Lars Ernestam Ingvar Karlsson

Göte Larsson Simon Liliedahl

ÖhmanKent Olsson Monica

Gudmund Toijer

Lars Dirke

Anne Baxter
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Sammanfattning

Inledning

I detta delbetänkande vi frågor den svenska arbetsrättensrörtar upp som
förhållande till två EG-direktiv. Direktiven innehåller föreskrifter kolom
lektiva uppsägningar och skydd för arbetstagares rättigheter vid över-om
låtelse företag, verksamheter och delar verksamheter. Kollektivaav av
uppsägningar för handen arbetsgivaren antal arbetstaär när säger ettupp

skäl inte hänförliga till arbetstagarna personligen. Vi föreärgare av som
slår det med anledning direktiven sker ändringar i medbestämmandeatt av
lagen, anställningsskyddslagen och främjandelagen. Den viktigaste änd-
ringen innebär de arbetstagare, arbetar i verksamhetatt över-som en som
låts, automatiskt skall få följa med till den arbetsgivaren. Arbetstagarnanya
skall dock ha välja de vill kvar hos sin tidigare arbetsgivarätt att om vara

Det föreslås också vissa ändringar i fråga proceduren vid verksam-re. om
hetsövergångar införoch kollektiva uppsägningar.

Vi alltsåhar valt redovisa återståendede EG-rättsliga aspekterna vårtatt av
uppdrag i särskilt delbetänkande. Kvarvarande delar uppdraget kom-ett av

redovisas i slutbetänkande under hösten 1994. Samordningenatt ettmer
mellan den svenska arbetsrätten och reglerna inom EG central delutgör en

uppdraget. De frågor hänger med Europaintegrationen ärav som samman
också i hög grad aktuella. EES-avtalet började gälla vid årsskiftet 199394.
Avtalet omfattar båda EG-direktiven, några ändringar i direktivetäven om

kollektiva uppsägningar faller utanför avtalets tillämpningsområde.om
Även ändringarna blir dock bindande för Sverige den juli 1994l i och med

EES-avtalet kompletteras den dagen. Sverige har dessutom ansöktatt per
medlemskap i den Europeiska unionen. Alla EG:s rättsakter kan därförom

bli bindande för Sverige så den januari1 1995. Medlemskapsför-snart som
handlingarna slutfördes under våren 1994, och Europaparlamentet godkän
de resultatet förhandlingarna i början maj år. Frågan skall förav av samma
svensk del efter folkomröstning denavgöras 13 november 1994.en

-

-
-
-
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ändringartillFörslag

innebärregelinförsmedbestämmandelageniföreslår detVi somnyenatt
alla be-förhandla medskallkollektivavtalsaknararbetsgivareatt somen

arbetsbristpå grunduppsägningarinförarbetstagarorganisationerrörda av
arbets-rättslägetrådandeEnligt det ärverksamhetsövergångar.videller nu

förhandlingsskyldighetenifall, ochsådanaförhandla iskyldiggivaren att
organisafackligainformation till denlämnaskallarbetsgivarenligger att

bundenarbetsgivarendockför detta ärförutsättningtionen. En är att av
eller dedengenomföras meddåskallFörhandlingarnakollektivavtal. ar-

kollektivavtalbundnabrukarellerbetstagarorganisationer är vara avsom
nå-kollektivavtal medhararbetsgivaren intearbetsgivaren. Menmed om

initiativ. Enligtpåförhandlaskyldighan inteorganisation, egetär attgon
information till ochlämnaarbetsgivareemellertid allamåsteEG-direktiven

svenskdärförtimerViarbetstagarnas attmedöverlägga representanter.
arbetsgivarenkollektivavtalslösadensåkompletterasmåste ävenatträtt

grunduppsägningar påinförinformeraochförhandlablir skyldig avatt
skallFörhandlingsskyldighetenverksamhetsövergångar.och vidarbetsbrist

kollektivaEG-direktivetorganisationer.alla berördadå fullgöras ommot
inte behöveröverläggningarochinformationuppsägningar innebär ge-att

innebärförslagomfattning. Vårtmindreuppsägningama harnomföras när
vieftersomfall,i sådanaskall gällaförhandlingsskyldighet ävendock att

i onödan.svenska reglernadekompliceravelatinte har

uppräkninginnehålleruppsägningarkollektivaDirektivet noggrannenom
till arbetstagarnasskriftligenskall lämnaarbetsgivarenuppgifterde somav

förhandlingvid fackligaarbetsgivarensvenskEnligt ärrättrepresentanter.
tillinformationrelevantlämna allskyldigdriftsinskränkningar attar om
omreglerpreciseradesådanasaknar docklagstiftningSvenskmotparten.

därförVår bedömninginnehåller.EG-rätten äruppgiftsskyldigheten som
di-regelkompletterandeskall tillförasmedbestämmandelagen somatt en

Även regelver-vi funnitområde harpå dettadirektivet.rekt attmotsvarar
kompletföreslår vi denskäletkomplicerat. Av detfår bli alltförket inte att

antalmindreuppsägningarockså vidskall gälla rörregelnterande ettsom
situationer.för sådanaundantagEG-direktivet däremotarbetstagare. gör

innehållerföretagsöverlåtelservidskyddDirektivet arbetstagarnas treom
överlåfrånanställningsavtalen övergåförsta skalldetcentrala regler. För

i sigverksamhetsövergångenintedet andraförvärvaren. Förtill utgörtaren
skyldig underförvärvarentredjeuppsägning. För detförgrund är att enen

-

-

-

-
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gällde för arbetstagarnakollektivavtali dettillämpa villkorentid mesom
överlåtaren.hosarbetadedan de ännu

anställningsskyddslaändringar iföreslå fleraföranlettReglerna har attoss
uppstår detarbetsmarknadsvenskrådandeEnligt det synsättet ar-gen.

sak-Arbetsbristföretagsöverlåtelse.mening vid utgörrättsligbetsbrist i en
därför arbetstagar-överlåtaren kanuppsägning, ochför sägalig grund upp

oförenliguppfattningenligt vårordningenöverlåtelsen. Deninför ärna
uppsägning på grundförbuddärför införasEG-rätten. Det börmed motett

ocksåvii direktivetmed vadöverlåtelsen. I enlighet attanserangessomav
bestämmelsemedkompletterasanställningsskyddslagen skall attomen

verksamheten. Enövergå på förvärvarenskallanställningsavtalen an-av
skall vilaförpliktelser alltjämtnågravad mån ävenfråga iknytande är

fria händerlagstiftarennationellalämnar denEG-rättenöverlåtaren.
ekonomiskaför deöverlåtaren skallfunnitVi harpunkt.denna att ansvara

överlåtarenverksamhetsövergången ochuppkom föreförpliktelser attsom
fallen.i demed förvärvarensolidarisktskall svara

på förvär-automatisktanställningsavtalenövergår alltsåreglerEnligt EG:s
avstå från det skydddockkanArbetstagarenverksamheten. somvaren av

möjligharframgårEG-domstolens praxisreglerna. Avligger i staternaatt
arbetstaskall inträdarättsverkningarvilkasjälva närhet avgöra enatt som

dock hänsynuppfattning börEnligt vårhandlar det sättet. tamangare
Vi föreslårreglerna utformas.svenskaskyddssyfte dedirektivetstill när
förvärvarenfölja med tillvälja de villskalldärför arbetstagarnaatt om

överlåtaren.anställning hoside skall stå kvareller om

EG-regel innebärdenuppmärksamhetvibetänkandetI ägnar stor som
medskyddade i sambandanställningsvillkor skallarbetstagarnasatt vara

medbestämmandelagen tillförsföreslårverksamhetsövergången. Vi att en
år tillämpa villkorenunderregeln skall förvärvarenregel. Enligt den ettny

försför personalöverlåtaren gälldekollektivavtal hos överi det somsom
kollektivavtaletfördock löptidenSkyldigheten upphörtill förvärvaren. när

till-förvärvaren inteEG-direktivet behöveröverlåtaren går Enligthos ut.
Vibörjat gälla.kollektivavtal harhelleravtalsvillkorenlämpa när nyttett

skullesvår tyda med säkerhet. Denfunnit undantagsregelnhar den är attatt
kollektiv-undanöverlåtarens avtal barauppfattas så,kunna trängsatt av

övergångorganisation tecknat efterharförvärvaren eller hansavtal som
gäller förvär-kollektivavtal redan hostolkning deEn är att somannanen.

avtalförvärvarensgenomslag och dettafår omedelbart oavsettett omvaren

-

-

-
-
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harförvärvarentillräckligtskulle alltsåeller inte. Detnytecknat attär vara
personalen.överfördatillämpas denkollektivavtal kanett annat som

tolkningen bör kunnasistafram till denEfter analys vi kommithar atten
till bl.a. direk-då tagit hänsynVi harvidkommande.användas för svenskt

regleringengällandespråk. Denutländskalydelse enligttivet i dess nusex
förvärvarenskollektivavtal inteöverlåtarensi Sverige innebär övertaratt

vår tolkningmedalltsåRegleringenkollektivavtal. överensstämmer av
därför inte på dennabehövssvensknågon ändringEG:s regler, och rättav
genomslag. Dettaomedelbartkollektivavtal fårFörvärvarenspunkt. ett

avtalsslutandei denmedlemmarförsåväl de arbetstagaregäller ärsom
skäletbl.a. detarbetstagarna,för de andraorganisationenfackliga avsom

innehåll från detsittdelanställningsavtal hämtarenskildaderasatt aven
tillämpas på dem.och kanarbetsplatsengällerkollektivavtal somsom

Överlåtelsen uppsägning anställförgrundsådan får inte utgöra avensom
ekonomis-uppsägningar skerdockDirektivet tillåterningsavtalen. som av

fråga simed andra ordorganisatoriska skäl. Detellertekniska ärka, om
arbets-sammanfaller med begreppethuvudsakåtminstone ituationer som

olika frågorin på antaldärför kommitVi harbrist enligt svensk rätt. ett
arbets-uppsägning grundbestämmelsernade svenskarör avomsom

Enligtåteranställning.tilloch företrädesrättomplacering, turordningbrist,
överlåtaren ellervilkenderalagstiftaren intebedömningvår bör avgöra av

övertalighetfallvidta uppsägningar iskall haförvärvaren rätt ettatt avsom
uppkommandeförsöka lösa dehand börpersonalen. I förstainom parterna

stället följafår saken iOm det inte går,kollektivavtal.problemen genom
reglerna.någon ändring deVi föreslår intelagreglema.de gällande avnu
finns all-uppsägningar, detverkställaöverlåtaren kanbetyderDet att om

förutsättningar kan för-för detta, och underförutsättningarmänna samma
och turordangående omplaceringReglcmavidta uppsägningar.värvaren

Företrädesrättenvidtar uppsägningama.denning skall tillämpas hos som
arbetstagarnatill den verksamhet däråteranställning knutentill är var sys-

hararbetsgivaregällerföreträdesrättenselsatta, och även mot somen ny
verksamhetsövergång kan företrädesrättenVidverksamheten.tagit över en

uppsägningenförvärvaren,aktualiserasalltså komma närävengentemotatt
från följa medhar avståttöverlåtaren. Om arbetstagareskett hoshar atten

hosgällande någon företrädesrättdock intetill förvärvaren kan han göra
till förvärvaren, kan arbets-har följt medOch arbetstagarendenne. om

överlåtaren.företrädesrättgällande någoninte längre göra mottagaren

-

-

-
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ytterliupphov tillföretagsöverlåtelserreglernainförandeEtt engeromav
EG-rättslilagteknisk Detsåväl materiellfrågeställning natur.somavgare

övergångsbegreppsammanfaller inte helt med detövergångsbegreppetga
beräkning anställnings-anställningsskyddslagens reglerifinns om avsom

gäller medåteranställning. Detsammaföreträdesrätt tilltid och avseenom
kollektivavtal. Vi har detreglermedbestärnrnandelagensde på sett somom

syfteövergångsbegrepp. Ianvända två skildapraktiskt ogörligt attatt upp-
övergångs-EG-rättsligabegreppsbildning, föreslår vi detenhetlignå atten

regler inte införs föri de inhemskafår genomslagbegreppet även attsom
betyderföreskrifterna direktivet företagsöverlåtelser. Detitillgodose om

entreprenadförhållanden.få ökad tillämplighet ireglerna kommer attatt
medinte vid övergång i samband konandra sidan gäller reglernaMen å

kurs.

till flertal andra frågeföretagsöverlåtelser upphovEG:s regler ettom ger
belysa dem och derasvi försökt i möjligaste månställningar, och har att

bedömningamaDelvis innefattaråterverkningar för den svenska rätten. av
auktoritativaeftersom det saknasflera osäkerhetsmoment,EG-rätten avgö

många Till vägledning för aktörernaEG-domstolen på punkter.randen av
olika rättsliga ocharbetsmarknaden vi dock analyserden svenska gör av

strukturomvandlingar inombl.a. entreprenader,praktiska problem, rörsom
ställningoffentliga förvaltningen, arbetstagarrepresentantemasden m.m.

viuppsägningar har de ändringarDirektivet kollektiva utöver somom
främjandelanågra förslag justeringarbeskrivit föranletthar avomovan

anmälainför driftsinskränkningarEnligt direktivet skall arbetsgivarengen.
Främjandelagens reglertill behörig myndighet.vissa uppgifter om var-en

föreskrifter allt väsentligt.uppfyller direktivets itill länsarbetsnämndsel
nödvändiga. Vi har därför ändratkompletteringar har dock befunnitsVissa

så det omfattar alla de situationertillämpningsområde något,lagens att som
arbetsgivarens skyldighetVårt förslag innebärdirektivet attatttar an-upp.

i Sverige vad krävs enligtuppgifter inträder något tidigaremäla än som
efter anmälningsskylInnehållet varslet har fått denEG-rätten. i anpassas

detaljerade regler i främ-EG. Vi därför tagit indighet gäller inom harsom
tilluppgiftsskyldighet gäller i förhållande läns-jandelagen denom som

arbetsnämnden.

till arbetstagarsidans förmån.EG-direktiven innehåller minirnireglerBåda
därför kunnat dispositiva i full utsträckning. EnReglerna har inte göras

avvikelser från lagens reglerkollektivavtalsbestärnrnelse innefattarsom

-
-

-

-

-

-

-
--

-
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arbetstagarsidanförtill reglermån den inte leder ärgäller bara i den som
svenskaEG-dispositivitet. VissaEG-reglemaförmånligamindre än reg

kollektivavtal.till avvikelser imöjlighetskall dock tvingande,ler utanvara
verksamhetsöver-uppsägning grundförbudetgäller bl.a.Det mot en

gång.

effekteroch andraKostnadskonsekvenser

effekter våraoch andrakostnadskonsekvenserVi har slutligen berört av
uppskattaskan endastsamhällsekonomiska konsekvensernaförslag. De

Även enskildauppstår inte. för ochstatsfinansiella kostnaderNågragrovt.
utvidgadekostnadsneutrala. Denförslagen i huvudsakföretag torde vara

förmindre kostnadsökningarskulle kunna leda tillvarselskyldigheten ar-
positivahaövergång verksamhet kanReglernabetsgivarna. sägasavom

effekter för arbetstagama.

-
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Författningsförslag

tillFörslaga

1976:580iändring lagenLag omom
arbetslivetimedbestämmande

lydelse.följandeskall ha28 §§15 och13,föreskrivs detHärigenom att

§4

enligtskyldighetellerrättighetinnebärmån deti denogiltigtavtal attEtt är
inskränks.ellerlag upphävsdenna

dockfår detkollektivavtalGenomstycketförstabestämmelsen iTrots
14,12,från 11,avvikelserkollektiv- görastillåtetdetär att genom

29 § tredje§§,2819-22 ochfrån föreskrifavvikelse meavtal göra
styck-§ andra§§, 4333-37ningen,§§,19-22 och 2812, 14,i 11,terna

Kollektivav-65 §§.och6433-37 §§,tredje meningen,§ samt29 et
mindreinnebärafårtalet inte64 och attandra stycket43§ samt

skall tillämpasförmånliga regler§§.65
följerarbetstagarsidanför än som

75129EEGdirektivEU-rådetsav
1975,17februaridenav

februariden 1477187EEG av
24 juni9256EEG denoch1977 av

1992.

- -
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också fö-får också föreskri kollektivavtal får detkollektivavtal II ett
fredspliktfredsplikt 41, reskrivas längre gåendelängre gående änvas

4lb41, 41a, och41a, 4lb och 44 §§ angesiänsamt somanger
skadeskadeståndsansvar 44 §§ eller längre gåendelängre gående än ett

följer dennaföljer denna lag. ståndsansvar än som avsom av
lag.

l3§

angårfråga särskilt angår eller Om fråga särskilt arbets-Om arbets- en
föranställningsförhållandena för eller anställningsförhållandenaar-

tillhör arbets-betstagare tillhör arbetstagar- arbetstagaresom som en
förhållande vilken tagarorganisation i förhållande tillorganisation i till

arbetsgivaren icke bunden vilken arbetsgivaren bundeninteär ärav
arbetsgivaren för- kollektivavtal, arbetsgivarenkollektivavtal, är ärav

handlingsskyldig enligt och skyldig förhandla enligt 11 och11 att
§§ 12 organisationen.12 den organisationen. med denmot

arbetsgivaren ochOm inte inteär
heller bunden någotbrukar vara av

alls, arbetsgivarenkollektivavtal är
§förhandlaskyldig enligt 11att

med alla berörda arbetstagarorga
frågornisationer i rör uppsägsom

på grund arbetsbrist ellerning av
övergångsådan företag,ettaven

verksamhet eller delen en av en
verksamhet EU-râdetsisom avses
direktiv 77187EEG denav
14 februari 1977.

-

-

-
-
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l5§

förhandskyldigskall själv En ärörhandlingsskyldig attF partpart som
ombudellersjälvla skallsig vidinställaombudeller genomgenom

förhandlingssam-vidinställa sigoch,förhandlingssammanträde om
behövs, läggadetmanträde och,fram motiveratläggabehövs,det om

lös-förslag tillmotiveratframfrågalösning dentillförslag ettsomav
förhandlingfrågadenkan ningParternaförhandlingen somavavser.

kanParternaförformvälja gemensamtgemensamt en avser.annan
för-form förnågonväljasammanträde.förhandling än annan

sammanträde.handling än

sambandskall iarbetsgivareEn
beslutförhandling införmed om
arbetsbristpä grunduppsägning av

underrättaskriftligengod tidi mot
parten om

tilltänktatill de uppsägskälen
ningarna,

arbetstagareantalet avsessom
kategooch vilkauppsagdabli

tillhör,derier
arbetstagareantalet nor-som

och vilka katesysselsättsmalt
tillhör,degorier

vilkentidsperiod underden
avseddauppsägningarna är att

verkställas, och
beräkningsmetoden för5. eventu

vadella ersättningar utöver som
kollektivavtalellerlagföljer av

uppsägning.vid

också lämnaskallArbetsgivaren
varseldekopiamotparten aven

länsarbets-tillhar lämnatssom
2a§ ochförstaenligtnämnden

974 3lagen 1andra styckena om
åtgär-anställningsfrämjandevissa

der.

-

-

-

-

-

-

-
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28§

Övergår företag eller del företag Om företag eller del fö-ett ettav aven
från arbetsgivare bunden övergår från arbetsgivareär retagsom av en
kollektivavtal till arbetsgivare, bunden kollektivavtalär ettny som av
gäller avtalet i tillämpliga delar för till arbetsgivare, gäller avtaletnyen
den arbetsgivaren, i i tillämpliga fördock den delar dennye nya ar-
mån redan bundenhan betsgivaren. Detta gäller dock iinteär annatav
kollektivavtal. mån den arbetsgisamma som nya

någotredan bundenär avvaren
kollektivavtal kan tilläm-annat som

pâ de arbetstagare följerpas som
med.

I fall i första stycket får I det fall i första stycketsom avses avsessom
arbetstagarparten avtalet får arbetstagarpartensäga säga avtaupp upp
inom trettio dagar efter det let inom trettioden dagar efter detatt att
har underrättats övergången. den har underrättats övergångom om
Sker uppsägning inom denna tid, Sker uppsägning inom dennaen.
upphör avtalet gälla vid tid, avtaletupphör gälla vidöver-att att
gången eller, uppsägningen eller,sker övergången uppsägningenom om
efter övergången, vid tidpunkten för sker efter övergången, vid tidpunk-
uppsägningen. Kollektivavtalet gäl- för uppsägningen. Kollektivav-ten
ler heller för den arbetsgiva talet gäller heller för denintenye nya

den tidigare arbetsgivaren arbetsgivaren, den tidigareren, om om
avtalet före övergången. arbetsgivaren föresäger avtaletsägerupp upp

Sker sådan uppsägning Skerövergången. sådanänsenare en upp-
sextio dagar före övergången, gäller sägning sextio dagar föreänsenare
dock avtalet för den arbetsgiva övergången, avtalet förgäller docknye

till dess sextio dagar har förflu den arbetsgivaren till dessren nya sex-
tit från uppsägningen. tio dagar har förflutit från uppsäg

ningen.

-

-

-

-

-
-

-
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anställningsvillkorendet gällerNär
anställnings-för arbetstagare vars

anställningsförhållandenochavtal
övergått arbetsgivarehar till en ny

§ 1982806b lagenenligt om an-
arbets-ställningsskydd, denär nya
år frånskyldig undergivaren ettatt

övergången villkoren dettillämpa i
då gällde för denkollektivavtal som

påtidigare arbetsgivaren samma
tidigare arbetsgivarendensätt som

villtillämpa dessaskyldig attvar
sedangäller dockkor. Detta inte

giltighetstid harkollektivavtalets
kollek-eller sedanlöpt ett annatut

eller till-börjat gällativavtal har
lämpas.

ellertvå flera arbetsgivar-Sammanslâs flera Om ellertvå eller arbets-
slåsarbetstagarorganisationerarbetstagarorganisatiogivar- eller sam-

kollektivavtal gällerskallkollektivavtal, gällerskall somsom man,ner,
upplöses,gälla för organisationerorganisation upplöses,för somsom

organisammanslagnaorganisatio gälla för densammanslagnaför den
slutitsavtalet hadesationenavtalet hade slutits som omom avnen som

denna.denna. av

övergång företag ellerMed ettav
enligtföretagdel ett avsesaven

sådan övergångdenna paragraf en
företag, verksamhet ellerettav en

verksamhetdel somen av en
EU-rådets direktivomfattas av

77187EEG den 14 februariav
1977.

-

-

--
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Övergångsbestämmelser

skyldigdockarbetsgivare inteträder kraft den Enlag i ärDenna att
§ andra13bestämmelserna ienligt deförhandla eller underrätta nya

förhandling§ det skulle innebäraandra stycket,stycket och 15 attom
ikraftträdandet.föreunderrättelse skulle ha lämnatsellerskulle ha inletts

verksamhets-§ skall tillämpas bara28 femte stycketBestämmelsen i när
efter ikraftträdandet.övergången har skett



örfattningsförslag; anställningsskyddslagen 17SOU 1994:83 F

Förslag tillb

ändring i 1982:80Lag lagenom om
anställningsskydd

Härigenom föreskrivs det

dels §§7 och 25 skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf, 6b följande lydelse.att en ny av

2 §

Om det i lag eller i förordning meddelatshar med stödannanen en som av
lag finns särskilda föreskrifter avviker från lag,denna skall dessaen som

föreskrifter gälla.

Ett avtal ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnasär
rättigheter enligt denna lag.

Genom kollektivavtal har Genom kollektivavtal harett ettsom som
slutits eller godkänts central slutits eller godkänts centralav en av en
arbetstagarorganisation får det dock arbetstagarorganisation får det dock

avvikelser från 11, 15, avvikelser från 11, 15,göras göras
21, 22, 25-28, 32, 33, 40 och 41 §§. 21, 22, 25-28, 32, 33, 40 och 41 §§.
Det också tillåtet också tillåtetDetär äratt ett att ettgenom genom
sådant kollektivavtal bestämma föl- sådant kollektivavtal bestämma föl-
jande: jande:

§§Avvikelser från 6a § för-under Avvikelser från 6a och 6b
utsättning avtalet inte inne- under förutsättning avtaletatt att

mindrebär förmånliga regler inte innebär mindre förmånatt att
skall tillämpas för arbetstagarna liga regler skall tillämpas för ar-

följer EG-rådets di- betstagarna följerän änsom av som av
rektiv 91533EEG den 14 EU-rådets direktiv 77187EEGav
oktober 1991. den 14 februari 1977 ochav

9l533EEG den 14 oktoberav
1991.

-
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beräkningenDen närmareberäkningen avDen närmare av
i 12förmåneri 12förmåner avsessomavsessom

bestämmelsernafrånAvvikelserbestämmelsernafrånAvvikelser
beskedgällersåvitt30aibeskedgällersåvitt en-i 30a en-

15ligtligt 15
bestämmelsernafrånAvvikelserbestämmelsernafrånAvvikelser .

gällersåvitt§§,och 3130, 30aisåvitt gäller§§,3130a ochi 30,
arbetstagarorganisalokaladenarbetstagarorganisalokaladen

rättigheter.tionensrättigheter.tionens

kollektiv-utanförträffasfår21 §reglerna i ävenfrånavvikelserAvtal om
stödmedkollektivavtalinnebäravtaletavtalsförhållanden, avatt somom

skall tillämpas.verksamhetsområdetträffats förhartredje stycket

lokaltarbetstagarorganisationcentral ettbemyndigandeefterNär enav
itillämpasfår avtaletfrån 22 §avvikelserträffatsharkollektivavtal om

slutuppsägningstidens ärvidarbetstagareuppsägningfråga somavom
centralafår denarbetsgivarenhalvt år baraoch57äldre än ett om

uppsägning.enskildvarjetillmedgivandearbetstagarorganisationens

fårstyckettredjekollektivavtal enligtbundenarbetsgivareEn är ettavsom
denmedlemmarintepå arbetstagare äravtalet av-tillämpa aväven som

i arbetesysselsättsarbetstagarorganisationentalsslutande avsessommen
avtalet.med

3§

särskildaföljandegäller39 §§26 och22, 25,15,11,tillämpningVid av
anställningstid:beräkningbestämmelser avom

arbets-övergå frånanställningbyterEn arbetstagare, att engenomsom
sigtillgodoräknaanställningenfår i dentillgivare senareannan,en

övergångenförtidpunktenvidarbetsgivarnai den förra,också tiden om
koncern.tillhör samma

företagsamband medianställningbyterarbetstagare, att ettEn som
fårtillarbetsgivareövergår frånföretagdeleller annan,enett enaven

anställningstidarbetsgivarenförreden närsig tiden hostillgodoräkna
denhosskall beräknas senare.

--
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fåranställning i 1-2,sådanasker flera bytenOm det ar-som avsesav
anställningstidema hos alla arbetsgivarna.räknabetstagaren samman

tillgodoräkna sig26 39 §§ får arbetstagaren22, ochVid tillämpning enav
harvarje anställningsmånad arbetstagarenanställningsmånad förextra som

tillgodoräk-får dockfyllda 45 år. Sammanlagt arbetstagarenpåbörjat efter
anställningsmånader.60 sådanasig högst extrana

uppnåttåteranställning enligt 25 § skall hahar fåttArbetstagare ansessom
uppsägningstid enligt 11 § andrafordras för tillanställningstidden rättsom

§ företrädesrätt enligt 25besked enligt 15 ochstycket,

övergång företag ellerMed ettav
företag enligtdel ett avsesaven

sådan övergångdenna paragraf en
ellerföretag, verksamhetett enav

verksamhetdel somav enen
EU-rådets direktivomfattas av

februari77187EEG den 14av
1977.

6b§

verksamhet ellerföretag,När ett en
övergårdel verksamhetav enen

från arbetsgivare till en annan,en
övergår också anställningsavtalde

anställningsförhållandendeoch
vid tidpunkten förgäller över-som

gången, på den arbetsgivaren.nya
Även arbetsgivarenden tidigare är

arbetstagarendock gentemot an-
för ekonomiska förpliktelsersvarig

till förehänför sig tiden över-som
gången. gäl-Vad har sagtssom nu

verk-ler de fall där företags- elleri
samhetsövergången omfattas av
EU-rådets direktiv 77187EEG av
den 14 februari 1977.
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beträffangällerstycket inteFörsta
eller efter-invaliditets-ålders-,de

levandeförmâner.

förstaibestämmelsernaTrots
anställningsavtalet ochskallstycket

anställningsförhållandet inte över-
arbetsgivare,gå till omnyen

sigarbetstagaren motsätter en
övergång.

§7

grundad.sakligtskallarbetsgivarens sidaUppsägning från vara

skäligt krävagrundad detsakligtuppsägning inte är attEn attär ar-om
sig.arbete hosbereder arbetstagarenbetsgivaren armat

övergång föresådanVid ettaven
delellerverksamhettag, avenen
§ skall6bverksamhet isägssomen
sakligövergången i sig inte utgöra

arbetstagaförgrund sägaatt upp
skall dock inteförbudDettaren.

skeruppsägningarhindra som av
tekniska eller organiekonomiska,

förändringar iskäl därsatoriska
ingår.arbetsstyrkan

arbetstagarenhänför sig tillförhållandenberor påOm uppsägningen som
arbetsgivaomständigheterpågrundas enbartfår den intepersonligen, som

underrättelse lämnadesmånader innantvåtill antingenhar känt änmerren
två månaderunderrättelse inte länmats,någon sådan30 § eller,enligt om

grundaArbetsgivaren får dockför uppsägningen. uppsägtidpunktenföre
två månader,tillhar käntomständigheter hanpå änningen enbart mersom

eller medbegäranarbetstagarenspå hanberotttidsöverdraget attom
elleruppsägningenunderrättelsen ellerdröjt medmedgivandedennes om

får åberopas.omständigheternasynnerliga skäl förfinnsdet att

-

-

-

-

-

-
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25§

Arbetstagare har på grund arbetsbrist har företrädesrättsagtssom upp av
återanställningtill i den verksamhet tidigaredär de har varit sysselsatta.

Detsamma gäller arbetstagare har anställts för begränsad tid enligt 5 §som
på grund arbetsbristoch inte har fått fortsatt anställning. Ensom av

förutsättning företrädesrättför dock arbetstagaren har varit anställdär att
hos arbetsgivaren sammanlagt tolv eller, det gäller företrädes-än närmer

till säsonganställning för tidigare säsonganställd arbetstagare,rätt ny en sex
månader under de två åren och arbetstagaren tillräckligaharsenaste att
kvalifikationer för den anställningen.nya

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked
lämnades eller skulle ha lämnats enligt §15 första stycket och därefter till
dess år har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vidett
säsonganställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked
lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § andra stycket och därefter till

årdess har förflutit från den början. Har under desäsongensett nya nu
nämnda tidsperiodema företaget eller delden företaget där verksamheav

bedrivs övergått till arbetsgivare, gäller företrädesrätten denten moten ny
arbetsgivaren.nye

Om arbetsgivaren flerahar driftsenheter eller det i arbetsgivarens verk-om
samhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställ
ning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren sysselsattvar

den tidigare anställningen upphörde. Finns det i sådant fall fleranär ett
driftsenheter på skall inom arbetstagarorganisations avtals-ort,samma en
område företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter orten, om
organisationen begär det vid förhandlingar enligt 32senast

övergångMed företag ellerettav
den del företag där verksam-ettav
heten bedrivs enligt dennaavses

sådanparagraf övergång etten av
företag, verksamhet eller delen en

verksamhet omfattasav en som av
EU-rådets direktiv 77187EEG av
den 14 februari 1977.

-

-
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Övergångsbestämmelser

betráfantillämpasbaradockskallLagenkraft denträder ilagDenna
verksamhetdelellerverksamhetföretag,övergångde av enenett enav

ikraftträdandet.efterskersom

-
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tillFörslagc

1974:13 vissaändring iLag lagen omom
åtgärderanställningsfrämjande

föreskrivs detHärigenom

följande lydelse,och 25 §§ skall hadels 1-4 §§ 7asamtatt
3a §§, med föl-två paragrafer, 2a ochi lagen skall införasdels detatt nya

jande lydelse,
§ skall upphöra gälla.dels 5att att

1§

arbetsgivareEnArbetsgivare attatt avser ge-somsom avser genom-
driftsinskrärücningdriftsinskränkning enligt 2 eller nomföraföra en-en

den tidligt 2 eller 3 § skall inom3§ skall inom tid därsom anges
varsladär skriftligenskriftligen varsla länsarbetsnämn som anges

i det län därdriftsinskränkning länsarbetsnämndenden i det län där
genomförs,driftsinskränkningengenomföres, minst fem omar-en om

fem arbetstagare berörs in-därav. minstbetstagare berörs av
gällerskränkningen. Detsamma om

underdriftsinskränkningen pe-en
föradagar kanriod nittio antasav

med antalet uppsägningarsig att
anställandra upphärandenoch av

uppgår tillsammanlagtningsavtal
beräkningen enligtVidminst tjugo.

andrabeaktasandra meningen
anställningsavtalupphöranden av

femförekommer minstbara detom
sådana perioden.under

-
-

-
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föreligger dockVarselskyldighet
driftsinskränkningen utgör ettom

verk-led arbetsgivarensnormalt i
samhet.

2§

driftsinskränkningVarsel sådandriftsinskränkningsådanVarsel omom
uppsägning skallmedförauppsägning skall kanmedförakan somsom

lämnaslämnas
före driftsinminst två månaderföre driftsinminst två månader

25högst25 skränkningen,högstskränkningen, ar-omar-om
berörsbetstagareberöresbetstagare uppsäg-uppsäg- avav

ning,ning,
förefyra månaderföre minstfyra månaderminst

driftsinskränkningen, flerdriftsinskränkningen, fler änän omom
högst 100 arbetstagare25100 arbetstagare25 högst menmen

uppsägning,berörsuppsägning,beröres avav
driftsinmånader föredriftsin minstmånader föreminst sexsex

100fler100 skränkningen,flerskränkningen, änän omom
arbetstagare berörsarbetstagare beröres uppsäguppsäg avav
ning.ning.

2a §

§ innehållaskallvarsel enligt 2Ett
uppgift om

skälen till uppsägningarna,
arbetstagare berörsantalet som

vilkaochuppsägningarnaav
kategorier de tillhör,
antalet arbetstagare som nor-

vilka katemalt sysselsätts och
tillhör, ochgorier de

--

--

--

-
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4. den tidsperiod under vilken
avseddauppsägningarna är att

verkställas.

Så möjligt, docksnart senastsom
dåvid den tidpunkt uppsägning

sker, skall arbetsgivaren skriftligen
komplettera varslet med uppgifter

vilka arbetstagare berörsom som
med alluppsägning samtav annan

relevant information uppsägom
och de förhandlingarningarna om

inför uppsägningarna har förtssom
§enligt 11 lagen 1976:580 om

medbestämmande arbetslivet elleri
enligt motsvarande bestämmelser i
kollektivavtal. Senast vid den an-

tiden skall arbetsgivarengivna
också länsarbetsnämnden koge en

den skriftligapia underrättelseav
har lämnats till motpartensom en-

§ligt 15 andra stycket lag.samma

Länsarbetsnämnden kan förelägga
arbetsgivaren vid fullgöravite att

skyldigheter enligtsina andra
stycket.

3§

Varsel sådan driftsinskränkning kan medföra permittering skallom som
lämnas minst månad i förväg.en

-

-
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anställtsarbetstagare,Omanställts förarbetstagare,Kan somensom
ellertid, vissvissför säsongvisst arbeellerviss tid, viss säsong enen

driftsingrundarbete,visstdriftsinskränkningengrundpå ett avte, av
fortberedaskanskränkningen inteanställning ifortsattberedasicke

samband medianställningden tidigare attmedsamband sattatt an-
anställningen upphörtidigaredendenellerupphör säställningen nya

skall börja,denvarsel ellerskall säsongenbörja,skall nyaomsongen
driftsinskränkningenvarselskallminstlämnasdriftsinskränkningen om

i förväg.veckorminstlämnasi förväg.veckor sexsex

3a§

§ innehålla3 skallvarsel enligtEtt
uppgift om

driftsinskränk-till denorsaken
föranlett permitteharning som

ringen,
då driftsinskränk-tidpunktden

genomföavseddningen är att
ochras,

berörda arbetstagare,antalet3.
på yrkesgrupper.fördelade

skall arbetsgimöjligtSå snart som
varsletkompletteraskriftligenvaren

arbetstagarevilkauppgiftmed om
driftsinskränkningen.berörs avsom

föreläggakanLänsarbetsnämnden
fullgöravid vitearbetsgivaren att

enligt andraskyldighetersina
stycket.

-
-
-

-

-

-

-
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4§

förutkunnatförut Har arbetsgivaren inteicke kunnatHar arbetsgivare
ddftsinomständigheter,drifts- deomständigheter,de somsevaravse

på, så lång tid iskränkningen berorså lång tid iinskränkningen beror,
3 skalli 2 ellerskall förvägi 2 eller 3förväg angessomangessom

såstället länmasså det varsel istället länmasvarsel i snartsnart som
§ får2möjligt. de fall iIkan ske. som avses

vidvarsel aldrig lämnas änsenare
uppsägningen.

5§

§eller 3 skallVarsel enligt 2 inne-
hålla uppgift orsaken till ochom

driftsinskränkningen, denarten av
dåtidpunkt denna avseddär att ge-

berördaantaletöras samt ar-nom
påfördelade yrkes-betstagare,

grupper.

Så det kan ske skall arbetsgisnart
arbetstagavilkaävenvaren uppge

driftsinskränk-beröressom avre
Länsarbetsnämnden kan fö-ningen.

arbetsgivaren vidrelägga vite att
denna skyldighet.fullgöra

--
-

-
-
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6§

stället förfår iarbetsgivareför Eni stället attarbetsgivare fårEn att
länsarbetsnämndenvarslalänsarbetsnämndenvarsla omom

underrättadriftsinskränkningenunderrättadriftsinskränkningen
arbetsgivaren harnämndenhararbetsgivarennämnden attatt omom

för-begäraellerpåkalla för- begärtpåkalla eller attatt avseravser
§ lagenenligt llhandling§ lagen11enligthandling

imedbestämmande1976:580medbestämmande i1976:580 omom
motsvarande be-ellerarbetslivetbe-motsvarandeellerarbetslivet

kollektivavtalistämmelserkollektivavtalistämmelser om enom en
sin verksamhetförändringsådansin verksamhetförändringsådan avav

medföramedför eller kanmedföramedför eller kan ensomensom
arbets-driftsinskränkning. Förarbets-Fördriftsinskränkning. attatt

på dettaskall få förfaragivaren sättdettafå förfaragivaren skall sätt
varsla krävsföri ställetvarsla krävsför attställeti attattatt

denskriftlig,underrättelsendenskriftlig, är attunderrättelsen är att
förden tidpunktvidtidpunkt för lämnasvid denlämnas senastsenast

§§i 2-4varseli 2-4 §§ samt attvarsel samt att angessomangessom
också läm-dåarbetsgivarenockså läm-dåarbetsgivaren senastsenast

i§ uppgiftersådanai 5uppgiftersådana avsessomnaravsessomnar
§§ eller 3a förstastycket iförstakvarstår 2astycket. Annarsförsta var-

stycket.selskyldigheten.

7a§

medarbetsgivareOmmedarbetsgivareOm att,att avserenavseren
avvikollektivavtalavvi stödkollektivavtalstöd ett omett avomav

1982:80från 22 § lagenl982:80 kelsefrån 22 § lagenkelse omom
anställningsskydd, sägaanställningsskydd säga upp en ar-en ar-upp

uppsägningstividuppsägningsti betstagarevidbetstagare somsom
halvtochslut äldre 57halvt dens57 och änslut äldre ärdens ettänär ett

först under-arbetsgivarenår, skallförst under-arbetsgivarenår, skall
gäl-länsarbetsnämnden. Dettagäl-länsarbetsnämnden. Detta rättarätta

inte lämnas i denuppgifteni den leruppgiften inte lämnasler omom
2aordning ii 5ordning angessomangessom

--

--
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25§

efter Regeringen eller, efter regeringensRegeringen eller, regeringens
bemyndigande, Arbetsmarknadssty-bemyndigande, arbetsmarknadssty-
relsen får föreskriva undantag frånrelsen får föreskriva undantag från

1-12 §§ meddela fö- 1-12 meddela fö-närmare närmaresamt samt
reskrifter tillämpningenreskrifter för tillämpningen dessa för dessaav av

Sådanabestämmelser. bestämmelser. undantag
fåreller föreskrifter dock inte inne-
förmånligabära mindre regleratt

skall tillämpas för arbetstagarna än
EU-rådetsföljer direktivsom av

75129EEG den 1 februari7av
1975 och 9256EEG den 24 juniav
1992.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den arbetsgivare dock skyldigEn inteär att
lämna varsel eller underrättelse enligt de bestämmelserna, dessanya om
medför skyldigheten skulle ha fiillgjorts före ikraftträdandet. sådantIatt
fall skall stället de äldre bestämmelserna tillämpas.i
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Utredningsarbetet

Vårt1.1. uppdrag

Huvuddirektiven1.1.1.

Våra direktiv fastställdes regeringen den 19 december 1991 dir.av
1991:118. Enligt direktiven skall vi medbestämmandegöra översynen av
lagen och den centrala arbetsrättsliga lagstiftningen i övrigt. övergriDe
pande målen för arbetet åstadkomma enklare bestämmelser, ökadeär att
möjligheter för enskildatill information och inflytande den arbetstagaren

förskjutning informations- och förhandlingskontaktema till detsamt en av
lokala planet. I direktiven vi skall lägga fram förslag harattanges som po-
sitiva effekter i enskilda företag och i den svenska samhällsekonomin.
Uppdraget innebär också vi skall särskilt beakta de mindre företagensatt
intressen.

Vi har alltså allmän sikte på den centralagöra översynatt taren som ar-
betsrättsliga lagstiftningen. Beträffande medbestärnrnandelagen skall vi
särskilt frågor lagens tillämpningsområde, förhandlings-rörta upp som
och informationsrätten, arbetstagarorganisationemas tolkningsföreträde,
den s.k. fackliga 3 8-40 §§ och blockader företagvetorätten mot utan an-
ställda. del gällt anställningsskydd.En uppdraget har lagen Härstor av om
omfattade tillfälligabl.a. arbetstagarbegreppet, anställningar,översynen

på saklig förkravet grund uppsägning turordningsreglema. Vid sidansamt
medbestämmandelagen anställningsskyddslagenoch skall vi ocksåav

igenom vissa delar arbetsmiljölagen, styrelserepresentationslagen, främ-av
jandelagen förtroendemannalagen.och

En övergripande frågeställning för vårt vidkommande pågåen-denärmera
Europaintegrationen.de Saken berörs två ställen i direktiven, där det

följande.sägs

-
-
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Europaintegrationen

medansöka1990 regeringendecemberibemyndigade att omRiksdagen
överlämnade1991juli1EG. Dengemenskapeneuropeiskai denlemskap

medlemskap.ansökansinSverige om
bundetframtid komma storinomdärför att enkan avSverige varaen snar förhandlingar-slutfördes1991höstenUnderregelverk.EG:s internadel av samarbets-ekonomiskteuropeisktEFTA-ländemaEG och ettmellan omna skall kunnafritt röraochtjänsterkapital,EES därområde personervaror, 1 ja-kraft denträda iEES-avtal skallAvsikten ärsig ettgränserna. attöver

1993.nuari

delarfölja deSverigeåtar sigEES-avtaletförestående att avdetGenom
mark-inreEG:sdeltagande iförrelevantabedömtsharregelverkEG:s som direk-området. Detarbetsrättsliga ärdirektiv på detingårDärinad. renttre förskydd18777direktivetuppsägningar,kollektiva75129 omtivet om 80987direktivetföretagöverlåtelsevidrättigheter samtarbetstagares av

insolvens.arbetsgivarensvidarbetstagarnaskydd förom
91533nämligendirektiv,1991oktober om en ar-14Den nyttettantogs

anställforvillkorenarbetstagarnainformeraskyldighetbetsgivares omatt
anställningsförhållandet.ellerningskontraktet

[---l

Europaintegratiønen

områarbetsrättsligadirektiv på detytterligareEG medpågår inomArbete
anpassningtill vilkaställningochutvecklingenföljaKommittén bördet. ta

krävs.lagstiftningenarbetsrättsligasvenskaden somar av

Tilläggsdirektiven1.1.2.

tilläggsdirektivregeringenbeslutade1992december att21Den ossge
vissatilluppdragetkompletterades attDärigenom1992:109.dir. avse

anställnings-ochmedbestämmandekollektivavtal,frågorytterligare om
förändringardeuppmärksammapålades detBlandskydd. attannat oss

på olika ju-uppdelningformeroch andrabolagiseringskett avgenomsom
har på-strukturomvandlingamahurundersökaskallViridiska personer.

ändringarföranleda någrade börocksåmedbestämmandetverkat ommen
börvisärskiltframhållsanställningsskydd. Det attlagstiftningen omav

vid företags-närvarande fungerarföranställningsskyddetanalysera hur
internationellaekonomissvenskbakgrundoch bl.a.överlåtelser mot av

ändras.börområdedettareglernaintegration överväga om

komplettering tillavseddadebetonadestilläggsdirektivenI att som envar
förändringinnebäraskullede inteochuppdragetgivnatidigaredet att en

inriktning.utredningensav

-

-

-
-

-
-
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1.1.3. Allmänt tillämpliga direktiv

sidanVid våra direktiv har vi också hänsyn till de allmäntatt taav egna
tillämpliga direktiv gäller för alla statliga kommittéer och särskildasom ut-
redare. viHär skall först peka på 1988 års direktiv EG-aspekter i utredom
ningsverksamhet dir. 1988:43. Direktiven innebär vi skall undersökaatt
vilken ordning råder inom EG på de rättsområden ärgemensam som som
aktuella för vårt vidkommande. Vi har till de möjligheter tillatt ta vara
harmonisering finns. Det ligger också redovisa hur våra för-attsom oss
slag förhåller sig till motsvarande regler inom EG. Och i den mån förslagen
avviker från EG-rätten, skall skälen för avvikelsen Redovisningenanges.
skall därtill de statsfmansiella och övriga samhällsekonomiska effek-avse

uppkommer anpassning till EG:s regler. Om vi bedömerter som genom en
de statsñnansiella kostnadema ökar, skall vi lämna förslag till finanatt en

siering kostnadsökningen. På motsvarande skall effekterna avvisättav av
kelser från EG-rätten redovisas.

Av betydelse också det direktiv lägger påär kommittéer och särskildasom
utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser sina förslag dir.att av
1992:50. Vi kan också hänvisa till direktiven utredningsförslagens in-om
riktning dir. 1984:5. De sistnämnda direktiven innebär vi inte fåratt
lämna förslag ökar de offentliga utgifterna eller minskar statsinkoms-som

Vi har också till varje möjlighet effektivisera dentema. att ta attvara
offentliga sektorn.

1.2. vårtRedovisningen uppdragav

Vi har i maj 1993 lämnat delbetänkande till arbetsmarknadsminis-över ett
Delbetänkandet innehöll förslag till lag anställningsskydd.tem. en ny om

Dessutom föreslog vi den s.k. fackliga 38-40 §§ MBLvetorättenatt
skulle avskaffas och stridsåtgärder riktade sig elleratt motsom enmans-
familjeföretag i princip skulle förbjudna. Förslagen alltså främsttogvara
sikte på reglerna i anställningsskyddslagen och medbestänunandelagen.
Men vi föreslog också vissa följdändringar i lagstiftning, bl.a. närannan
det gäller skadeståndsbestämrnelserna.

Delbetänkandet innefattade slutlig redovisning våra övervägandenen av
anställningsskyddet med undantag för specifika punkter. Iom ett par upp-

draget ingår undersöka de förändringar har skett bolagi-att om som genom

-

-
-
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juridiskaskildaverksamhetenuppdelningoch personersering avannan
deleni denUppdragetlagstiftningen.i tarändringarnågraföranledabör

Vimedinflytande.arbetstagarnasanställningsskyddetsåvälsikte som
såochbehandlasskallfrågeställningar attgemensamtdessafunnithar att

lik-Ettmedinflytandet.genomgångenallmärmavid denförstskebör av
ställning tillanläggasuppfattning närvår tarenligtbörnande mansynsätt

föreelleruppsägningarkollektivavidgällerreglerEG-rättsligade som
olikafleraÄven frågorpåin rörkommerhärtagsöverlåtelser. somman

uppkommandealla spörs-ochregelkomplexetarbetsrättsligadetdelar av
påaspekterDesammanhang.ianalyseraslämpligendärför an-ettmål bör

verk-bolagiseringar ochtillanslutningiaktualiserasställningsskyddet som
i delbetän-behandlingslutlignågonintedärmedficksamhetsövergångar

kandet.

i delbetän-alls berörsinteuppdragvårtdelaråterstår deHärutöver somav
medbestämmandegällerfrågordealltsåDit hörkandet. merparten somav

styrelsearbetsmiljölagen,påavseendemeduppgiftervåraliksomlagen,
förtroendemannalagen.främjandelagen ochrepresentationslagen,

i två betän-uppdragvårtkvarstående delarnaderedovisavaltVi har avatt
behandlingsärskildtillvidelbetänkande harandradetta,Genomkanden.

pågåendedensamband meddirektharfrågeställningarbrutit de ettut som
svenska arbetsrättenmellan denHarrnoniseringenEuropaintegrationen.

uppdrag. I kom-vårtdelcentralreglernaEG-rättsliga utgöroch de aven
betydelseharEG-direktivpå tvåbl.a.regeringenpekarmittédirektiven som

kollektivadirektivennämligenvårt arbete,delenresterandeför den omav
vidrättigheterför arbetstagaresskyddoch75129EEGuppsägningar om

verksamheteroch delarverksamheterföretag,överlåtelse avav
uppsägningarkollektivadirektivettilläggas187EEG. kanDet77 att om

9256EEG.1992årunderreglerytterligaremedkompletteratshar

tid vårtunder denbetydelsefått alltharEuropaintegrationen större ar-som
omfattar bl.a.lydelseursprungligai sinEES-avtaletpågått.harbete som

199394. Avtaletårsskiftetfrångäller19771975 ochårenfråndirektiven
rättsakterflertaletomfattalydelsei sinoch skalländratssedan somhar nya

1992 årsdäribland1993,december31tillEG fram denantagits inomhar
versionenuppsägningar. Detkollektivadirektivetändringar avnyaomav

1994.julitillämpning den liskall trädaavtalet

-

-
-

-
-
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särskilt EFfAzsligger påefterlevnadEES-avtaletsKontrollen ett organ,av
regering denSverigesskrivelse tillövervakningsmyndighet. Enligt en

i landetlagstiftningen härtillkommit frammyndigheten1994 har2 maj att
följer 1977från de regleravvikerangivna punktersärskiltpå fem som av

företagsöverlåtelser. Re-vidrättigheterEG-direktiv arbetstagarnasårs om
månader.tvåskrivelsen inomfått tillfälle bemötahargeringen att

följervadgå längrekommadessutom änIntegrationen kan att avsom
EU,unioneneuropeiskainträde i denansöktSverige harEES-avtalet. om

1995.januariden lsåför handenmedlemskap kanoch snartett somvara
på denredovisa vårangelägetsärskiltdärfördetVi bedömer att synsom

ske i sådanEG. Det börreglerna inomförhållande tillarbetsrättenssvenska
åtminstone föreavslutadekanlagstiftningsåtgärdereventuellatid att vara

behandlingskynda på vårdärför valtVi hari unionen.inträde att egenett
Europaintegrationen ochanknytning tillfrågor medkvarstående attav

återstående de-delbetänkande. Dei andravåra övervägandenredovisa ett
ochmöjligtslutföras så detsedan äruppdraget kommerlarna snartattav

1994.höstenslutbetänkande underiredovisas ett

utgångspunkterna irättsligaSärskilt de1.3. om
delbetänkandedetta

medhängeralltså de frågorvidelbetänkandeI detta tar sammansomupp
rättsordningmed den inhemskaEG-direktivskall införliva tvâSverigeatt

förhållandetbl.a. detsärskilt berorbehandlasAtt frågorna attaven.
bli aktulagstiftningsåtgärder kanpågår ochredanEuropaintegrationen att

med möjlighedärför kunna räknaframtid. Viinomella anser ossen snar
behandling iföremål fördel blirvåra förslag i denna ettseparatattten en

således inteoch deregering och riksdaglagstiftningsärende hos att sam-
i det ti-anställningsskydd vi lade framförslag bl.a.med deordnas somom

delbetänkandevi valt i dettadelbetänkandet. Av det skälet hardigare att
resultaVår uppfattningarbetsrätten.gällande svenskautgå från den omnu

område framgåranställningsskyddetssamlad översyntet merav en
aktuella försladeVi har dockvårt tidigare delbetänkande.dock gett nuav

också till våra redansådan utformning de skall kunnaatt anpassasgen en
slutbetänkande återkommavi iframlagda förslag. Dessutom att ettavser
beträffande anställnings-lagförslagredovisning våramed samlad aven

-
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särskiltde förslagmedbestämmande, vari vi inkluderarskydd och rörsom
EG-rätten.

förslabör det någrafråga gällande arbetsrättenI den attnoteras avnuom
medfört lagändringar denfrån tidigare delbetänkandet hardet pergen

reglerna anställningjanuari 1994. anställningsskyddslagen ändradesl I om
avskedandeprovanställning, uppsägning ochvid arbetsanhopning, omom

turordning. Vidare infördes detden s.k. månadsregeln samt en ny reom
skriftligen informera arbetstagarengel arbetsgivarens skyldighet att omom

6a, 18 ochgäller för anställningen. Se vidarede villkor som
enligt SFS 1993:1496. Samtidigt22 §§ anställningsskyddslagen i lydelse

fackliga 38-40 §§medbestämmandelagen. s.k.ändrades Den vetorätten
stridsåtgärder och familjeföretag blevslopades och flertalet mot enmans-

69 §§i denna del hänvisa till 41, 45, 57 och medförbjudna. Vi kan
enligt SFS 1993:1498. har vårabestämmandelagen i lydelse Därutöver

till några lagändringar.förslag inte lettärmu

bedrivande1.4. Arbetets

februari 1992. Vårt uppdrag måste betecknasVi påbörjade arbetet i som
flertal frågor komplicerad Detmycket omfattande, och det rör ett natur.av

Allttiden varit nödvändigt hålla mycket hög arbetstakt.har hela att en
fjortonde dag. Visedan 1992 har sammanträden ägtsensommaren rum var
möjligt i vårtdock lagt vinn få så brett underlaghar att ettom somoss

analys gällande likaväl dearbete och rättgöraatt som aven noggrann av
påkallade.förslag till ändringar vi har funnitsom

organisationerna varit representeradeDe centrala på arbetsmarknaden har
också knutitskommitténs sakkurmiga. Till kommittén har antalettgenom

internationell samhällsekonopå såväl svensk arbetsrätt. Denexperter som
miska utvärderingen anställningsskydd och medbestämmande har lagtsav

expertis. anstälhringsskyddet redovisades utvärdeI vadut extern avser
ringen i vårt delbetänkande se bilagan, Per-Anders Edin-Bertil Holmlund:

gäller medbestäm-Effekter anställningsskydd. Den undersökningav som
i samband med vi i kommandemandelagen kommer ettatt presenteras att

fram våra övervägande medinflytandet.betänkande lägger om

ytterligare bredda beslutsunderlaget har vi genomfört utfrågningFör att en
för näringsliv, offentlig förvaltningmed och arbetstagarnasrepresentanter

-

-

-

-

-

-



37Utredningsarbetet1994:83SOU

bolagiseföretagsöverlåtelser,behandladeUtfrågningenorganisationer.
arbets-utläggningochverksamhetoffentligprivatiseringarringar, avav
praktiskmedinbjödsutfrågningenentreprenad. Tillpåuppgifter personer

synpunkterdel derasvi fickochärrmesområdena,aktuellade ta avvana av
fältet.frånerfarenheteroch

harHärigenomarbetsplatser.fyrtiotalsekretariat besöktvårtVidare har ett
betraktasarbetsrättenuppfattning hurfåmöjligt förvaritdet att omenoss

spridning. DegeografiskbredhaftBesöken harperspektiv.lokalt enettur
mellan arbets-fördelatsoch haroffentlig sektorprivatsåvälhar avsett som

intervjuatsekretariatetbesöken harVidolika storlek.platser represenav
arbetstagarsidan.arbetsgivar-såvälförtanter som

ordföraninEG-rätten har hämtatsinforrnationerSärskilda attgenomom
SammanträffandenBryssel.studiebesök igjortsekretariatet harden och ett

kommittén, försocialaochEkonomiskaförmed företrädareskedde då
arbetsgivarföreningamasnationellaför dedirektorat V,kommissionens

utredningsorgaEuropafackligaUnice, för detsammanslutningeuropeiska
Svenska Arbets-EG förviddelegationensvenskaför denETUI, samtnet

och Tjänstelandsorganisationensindustriförbundets,givareföreningens,
Bryssel. sekretariatet harirepresentationCentralorganisationsmännens

upplysningarfåTyskland förtilltvå studieresorgenomfört ettockså att om
del deoch försvenskamed detbesläktat att taär närarättssystem avsom
EGEU.medlemskap igjortpå tysk sida harerfarenheter ettavmansom

Arbetsmarknads-genomfördes besök hostill TysklandUnder resorna
Sozialordnung,Arbeit undBundesministerium fürdepartementet

Arbeitsgeber-DeutschenBundesvereinigung derarbetsgivarföreningen
AngestelltenDAG Deutscheorganisationernade fackligaverbände,

IGNahrung-GenuB-Gaststätten ochGewerkschaftNGGGewerkschaft,
Hamburg.advokatföreningen iMetallIndustriegewerkschaftMetall samt

GmbHCoReifenhäuserföretagsbesök hosgenomfördesDessutom ett
gjorthar ocksåsekretariatetOrdföranden ochTroisdorf.Maschinenfabxik i

EES-avtalet ochantagitSverige harlikhet medFinland, itill somen resa
Syftet medeuropeiska unionen.i denmedlemskapansökt resan varom

in-vidtagit förfinsk sida harvilka åtgärderstuderabl.a. attatt som man
lagstiftningen. Besöinhemskamed denarbetsrättsliga reglerförliva EG:s

genomfördesArbetsdomstolen. DessutomArbetsministeriet ochavsågken
nämligenarbetsmarknadensförmed företrädaresammanträffanden parter,

Indu-arbetsmarknadsverk,Statensarbetsmarknadsverket,Kommunalaför
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oentralför-Affarsarbetsgivamascentralförbund,arbetsgivamasstrins och
TjänsteAKAVA ochCentralorganisation,fackförbundsbund, Finlands

mannacentralorganisationen PTFC.

flertal skrifter fråntagitkommittén harsistskall tillDet ettemotattanges
praktianställda,enskilda företag ellersammanslutningar,organisationer,

m.fl.jurister, privatpersonerserande
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gemenskapemaeuropeiskaDe2.

europeiskaEG och den
EUunionen

Direktiven2.1.

integrering i detSverigesuppmärksammavidirektiv harEnligt våra att
riksdai direktivenutgångspunktSomsamarbetet.europeiska attangesen

imedlemskapansökaregeringenbemyndigadedecember 1990i att omgen
juli 1991Sverige den lEG och över-europeiska gemenskapemade att

direktiven på avtaletVidare pekarmedlemskap.sin ansökanlämnade om
EES-avtalet ochsamarbetsområdetekonomiskaeuropeiskadetom

har betydelseEG:s regelverkdelaråtagande följa deSveriges att somav
EG-difinnsdetDärvidinre marknaden.inträde på denför treattett anges

betydelse i detarbetsrättsliga områdetrektiv på det är sammansom av
förskydduppsägningar,kollektivanämligen direktivenhanget, ar-omom

för arbets-och skyddöverlåtelse företagrättigheter vidbetstagares omav
också till EGhänvisning finnsinsolvens.arbetsgivarens Envid etttagarna

informera arbetstagarnaskyldigheterarbetsgivarensdirektiv att omom
anställningsförhållandet. Detanställningskontraktet ellerförvillkoren

direktivEG med ytterligareinomdet pågår arbeteframhålls slutligen att
ställutvecklingen ochvi bör följaarbetsrättsliga området, ochdet taatt

lagstiftningen krävs.anpassningar den svenskatill vilkaning somav

särskilda kommittédirektivtill detvi hänsyndet anförda harUtöver att ta
utredningsverksamhet dir.i allEG-aspekter skall beaktasinnebär attsom

skall visärskilda utredarekommittéer och1988:43. I likhet med andra
EG på aktuellaordning råder inomvilkenundersöka om-gemensam som

samordningde möjligheter tillförslag tilloch vi skall i våraråden, ta vara
sig till motsvarandevåra förslag förhållerskall redovisa hurfinns. Visom

skall vi skäskiljer sig därifrån,EG, våra förslagregler inom och angeom
statsfinansiella och övrigavi redovisaskall delen för detta. Dessutom sam-
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förslag till den deluppkommer våraeffekterhällsekonomiska somsom av
ökadeEG-reglema. Om vi bedömeranpassning tillinnebärde stats-atten

finansiering dem.förslag tilluppstår skall vi lämnafinansiella kostnader av
eventuella avvikelserredovisa effekternaskall viPå motsvarande sätt av

från EG:s regelsystem.

Allmänt2.2.

EG för EES-avtalet i deutförligt redogjort för ochVi i delbetänkandethar
för avsnitt och 8.. Det saknassärskilt intresse sedelar har an-osssom

tillallt väsentligt kan hänvisasden redogörelsen. Iledning häratt upprepa
redogörelse för utveck-skall lämnas kort dendelbetänkandet. Här bara en

rättsakterfram delbetänkandet. Av deling skett efter det vi ladehar attsom
direktivendirektiv, i denna arbetet endasti våra detär etapptas avsom upp

skydd vid företagsöver-uppsägningar och arbetstagarnaskollektiva omom
Direktiven presenterades i avsnittenlåtelser direkt intresse.är avsom
i delbetänkandet, och innehållet i dem be-respektive 7.7.2. och 13.2.7.7.1.

respektiveframställningen i samband medhandlas på i den följandenytt
försärskilt avsnitt 3.2. och 4.2. EG-direktivet skyddsakområde se om ar-

arbetsgivarens insolvens avsnitt 7.7.3. i delbetänkandetbetstagarna vid
anledning våra förslag i delbetänkandetfaller utanför vårt uppdrag. Med av

anställningsskyddslagen1994 6a § förts in ihar den januari1 en ny
1993:1496 uppfyller syftet direktivet arbetsgigenom SFS med omsom

informera sina anställningsvillkorenskyldighet arbetstagareattvarens om
63 f..se 199394:67 37 ochs.prop.

också departementspromemorian Britannia inne-Här kan Lexnämnas att
håller redogörelse för EG och för EES-avtalet från arbetsrättsliga ut-en
gångspunkter 1994:13 avsnitt 8.se Ds 7 och

Sedan Maastrichtfördraget i kraft Sveriges ansökandet s.k. trätt ettavser
medlemskap i den Europeiska unionen EU, och förhandlingar in-ettom
träde i unionen inleddes den november 1993. tidigare kalladesl Vad som
Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG betecknas Europeiskanu
gemenskapen och förkortas EG, dvs. på samlingsbegrepsättsamma som

för alla gemenskapema. Mot denna bakgrund bör något sägaspet tre om
terminologin området se till följande 1993942114 10det ff..prop. s.

-
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tillhänvisasbegreppsbildningengrundläggandedenbeskrivningFör aven
delbetänkandet.iredogörelsen

integrafördjupadviktigtinneburitMaastrichtfördraget har motstegett en
innesluteri sigEUunionharfördragettion. Genom upprättats somen

KolEG,gemenskapenEuropeiskagemenskapemanuvarandedels de tre
Euratom, delsEuratomgemenskapenochEKSGstålgemenskapenoch

ochutrikes-inommellanstatligt samarbeteinledningsvisfalli rentvartett
frågor. Detoch inrikesrättsliga ärområdet förliksom inomförsvarspolitik

pelare. Densamarbete iinom EUsamarbetetvanligt tala treettatt somom
tidigaregemenskapenEuropeiskainomsamarbetetomfattarförsta pelaren

Hit hörEKSG Euratom.gemenskapen,ekonomiskaEuropeiska samt om-
SamarbetsområdenBlandEG-samarbetet.tidigareför hela detrådet nya

upprättandetfrämstmärksdenna pelareinomMaastrichtfördragetenligt av
mellaninnefattarandra pelarenunion. Denekonomisk och ettmonetären

syftarfrämstsäkerhetspolitiska frågor,ochi utrikes-samarbetestatligt som
frågor,i sådanaåtgärdervissahållning ochtill gemensammagemensamen

försvars-siktpå långutforrrmingenröräven gemensamav ensommen
frågor.rättsligainrikes- ochisamarbetetredje pelarenpolitik. Den rör

mellanstatligt.samarbeteOckså detta är

överstatligkanförsta pelarenden sägasalltså endastDet är vara avsom
medlemsländernaförutsätterdenSamarbetet inomkaraktär. attramen

deteller,tillbeslutanderättsinöverlåter delar somorgangemensammaav
ideni ställetsuveränitet försin utövadelavstår frånofta attsägs, aven

och itredje pelama,andra ochi demed samarbetetinte falletSårådet. är
dettabrukarmeningi denheller EG-rättenintedelarnade är man gesom

detanvändassåledesEU kan ärBeteckningen närtillämplig.begrepp
EGbeteckningenmedani sin helhet,samarbetemedlemsstaternasfråga om

samarbetedetanvändasfortfarande börgemenskapemaEuropeiska om
samarbetetdelenockså denförsta pelaren. Detdenbedrivs inom är avsom

arbete.för vårtintressehar störstsom

utvecklingenDen2.3. senare

novemberhändelserik. Den 1mycket1993 varitharfrånTiden sommaren
EES-avtaunion i kraft.europeiskMaastrichtfördragetträdde1993 om en

de1994 slutfördesUnder vårenjanuari 1994.gälla den 1börjadelet svens-
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maj år godkändemedlemskapsförhandlingama, och den 4ka samma
Avsiktenförhandlingar.Europaparlamentet resultatet dessa är attav

januari 1995.medlem i från den 1Sverige skall kunna EUupptas som
folkomröstningi svensk denFrågan medlemskap skall avgörasett enom

november 1994.13

EES-avtaletjuni 1994 ändringar i bl.a. rskrRiksdagen har den l godkänt
anledning1993942203. har skett med beslut367; jämför Det av somprop.

avsnitt 8.3. ifattats Gemensamma EES-kommittén se dennahar omav
Ändringama ytterligare antal rättsakterdelbetänkandet. innebär bl.a. att ett

antagits EGin EES-avtalet. gäller flertalet rättsakter hari Dettas som av
1993. intresse för vårtaugusti l991-den 31 december Avunder tiden den 1

9256EEG ändringhärvidlag rådets direktivarbete i denna äretapp om av
75129EEG tillnämming medlemsstaternas lagstiftningdirektivet om av

ändringsdirektiv avsnitt 4.2..rörande kollektiva uppsägningar se dettaom
skyldigockså direktivet 91533EEG arbetsgivaresDet kan nämnas att om

villkor gäller i anställningsförhålhet upplysa arbetstagare deatt om som
19.5.2.1.till angivna rättsaktema se avsnitt 19.4.4.2 och ilandet hör de

anställningsskyddslagen.delbetänkandet och 6a § inumera

varit omdiskuterad den,En fråga under tid har mycket ärsom senare om
medel för införliva di-EG-rätten tillåter kollektivavtal användsatt attsom

avsnitt 7.5.3. i delbetänkandetrektiv med den inhemska rättsordningen se
vidare analys svenska EG-delegationen i Bryssel har lagtoch den densom

fram i promemoria den 27 juli 1993, återgiven i sin helhet i Ds 1994:13en
Birgitta ställning i EG,144 ff.; jämför Nyström, Kollektivavtalets is.

1993,Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, 297-313. EG-dom-s.
stolens hittillsvarande praxis talar för det inte tillräckligt införandeäratt att

kollektivavtal det slag förekommer Sverige sesker endast genom av som
195 beståri delbetänkandet. Hindret däri direktivens bestämmelseratts.

alltid skall gälla för samtliga berörda. Detta förutsätter alltså nationella reg
vidare. stårler heltäckande och gäller tills Det dock klartär attsom som

riktningden politiska utvecklingen går i starkare ställning för kolmot en
lektivavtal i EU-sammanhang. Bland vi Maastrichtför-kan nämnaannat
dragets sociala protokoll, där avtal mellan arbetsmarknadens fram-parter
hålls införa direktiv, låt det samtidigt densättett att att attsom vara anges
berörda medlemsstaten skall vidta åtgärdernödvändiga för näratt som
helst kunna säkerställa direktivets resultat artikel 2.4.
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medlem-svenskasamband med deibl.a.uppmärksammatsFrågan har
brev-vikt vidfastsvenskt håll harFrånskapsförhandlingama. stor enman
leda-denocharbetsmarknadsministemmellan1993höstenunderväxling

sociala frågor,ansvarig försärskiltEG-kommissionen ärmot somav
för-viddeklarationsvenskobestriddensidigEnligtPadraig Flynn. menen

detförsäkringarfåttSverige harbrevväxlingeninnebär omhandlingarna att
reglebruketsärskiltocharbetsmarknadsfrågor attagerandet ifortsatta om
hasSwedenkollektivavtal .ianställningsförhållandenocharbets-ra ..

marketlabourinpracticeSwedishtheregardwithreceived toassurances
colwork inofconditionsdeterminingofnotably theand systernmatters

partners.socialthebetweenlective agreements

till EUanslutningeventuellaSveriges2.4.

EGbundetockså direktSverigeblirtill EUanslutningeventuellVid aven
förpliktelserfolkrättsligadeföljerutsträckning. Deti hela dessrätten av

såInförinnehåller.medlemskapetmedlemsstaternade övriga ensommot
framgår ocksåförhållandetsåvidtasåtgärdermåste vissaanslutning attdan

svenskainternaden rätten.av

till EUsiganslutaskall kunna ärSverige attförutsättning förförstaEn att
aktualiseförutsättningenhinder. Denkonstitutionellanågrainte finnsdet
överstatligEG-samarbetet ärgällerdet ensamtdock bara när avsomras

i betän-inför EGGrundlagsutredningenbehandlatsharSakenkaraktär. av
i departements-vidare1993:14 ochSOUgrundlagarvåraEG ochkandet

alternativ DstillEG förslagochgrundlagarVårapromemorian
proposition1993 överlämnati decemberharRegeringen1993:36. en

införgrundlagsändringartillmed förslagriksdagen etttill1993942114
i enlig-beslutförstafattatriksdagen harochEU-medlemskap,svenskt ett

bekräftasÄndringama kraft måsteträda ifördärmed.het att genomsom
5 §i 10 kap.detinnebär bl.a.1994efter valet höstenbeslut attandraett

för riks-möjligtdetförsta stycke görinförsregeringsformen ett nytt som
till EG.beslutanderättöverlåtadagen att

fak-Sverigekrävs detförutsättningamakonstitutionella rentde attUtöver
i hän-fordras dettaEG. Vadtillbeslutanderättentiskt lämnar över som
Anslutning tillbetänkandetEG-lagsutredningen ibehandlatsseende har av

1994:10.SOUlagstiftningövergripandetillFörslagEU
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Enligt det rådande i Sverigesynsätt kan innehålletär i intematiosom en
nell överenskommelse införlivas inhemskmed transformationrätt genom
eller inkorporering. Transformation innebär bestämmelserna iattgenom
den internationella överenskommelsen skrivs till svensk författnings-om

Inkorporering innebär bestämmelserna oförändrade in itext. svenskatt tas
lagstiftning. Enligt EG-lagsutredningen det beträffande unionensär grund
läggande fördrag primärrätten omöjligt tänka sig någon formatt annan
för införlivande inkorporering SOU 1994:10 64.än Men detäven närs.
gäller alla de rättsakter EG:s institutioner har utfärdat däriblandsom
samtliga direktiv sekundärrätten föreslår utredningen de skall inkor-att

med svensk s. 67 f.. Syftet pårätt resolut och entydigtärporeras att ett
med svensk införlivasätt den EG-rätt finnsrätt vid svenskt inträdeettsom

i unionen. Den föreslagna regeln fritar emellertid inte Sverige från exem-
pelvis skyldigheten direktiv till nationellomsätta Den innebär baraatt rätt.

rättsaktema gäller svensk med den giltighetatt rätt och den betydelsesom
de har enligt EG:s rättsordning. Det uttrycks i lagförslaget så,som egen att

rättsaktema skall gälla här i landet på det följer fördragensätt sesom av
68.s.

Genom de grundläggande fördragen inkorporeras med svenskatt rätt är
frågan överlåtelse beslutanderätt till EG från strikt juridiskaom en av ut-
gångspunkter egentligen löst. EG-lagsutredningen föreslår dock ut-en
trycklig regel innehåller EG:s får fatta beslut med verkan härattsom organ
i landet i den omfattning följer de grundläggande fördragen s. 70.som av

-
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Övergång verksamheter3. av

vidskyddarbetstagaresEG-direktivetgår vi igenomavsnittI detta om
Medverksamheter.delarellerverksamheterföretag,överlåtelse an-avav
lagstiftsvenskändringar itillförslagvi framläggerdirektivetledning av

betydelsefulla regler.särskilttvåföreslåsanställningsskyddslagenIning.
anställningsav-innebärbestämmelsetillförs lagendet första attFör somen

till denskallautomatisktanställningsförhållandena överochtalen som
skallArbetstagarnaverksamhet.delellerverksamhetförvärvar av enenen

arbetsgivare. Förtidigaresinhosvill kvarvälja dehadock rätt att varaom
verk-sig pågrundaruppsägningarförbudföreslår viandradet motett som

för-verkanockså denanalyserarsådan. Visamhetsövergången somsom
omplaceringturordning,reglernasvenskagällandefå för dekanslagen om

28 §tillägg tillföreslås detVidareåteranställning.tillföreträdesrätt ettoch
verksamhetförvärvareninnebärmedbestämmandelagen att av ensom

koli detanställningsvillkorentillämpaövergången skallfrånårunder ett
redanförvärvarenMen ärbundenöverlåtarenlektivavtal omav.varsom

på dentillämpaskollektivavtal kan övertagnabunden personaett somav
in-reglerdirektivetsuppfyllaavtalet gälla. Fördetskall i ställetlen, att om

föreverksamhetsövergångarsamband medöverläggning iochformation
arbetsgivaremedbestärnrnandelagen. Enändring iytterligareslås somen

medbestämmandeförhandla med allaskallkollektivavtalbundeninte är av
verksamhetsövergång.medsambandarbetstagarorganisationer iberörda en

Inledning3.1.

vidanställningsskyddet fungerarhurskall vi analyseradirektivEnligt våra
börområdereglerna på dettaskallföretagsöverlåtelser. Vi överväga om

in-ekonominssvenskabakgrund denskall ske bl.a.ändras. Detta mot av
integration.ternationella

förvi också redogjortanställningsskyddslagen hardelbetänkandevårtI om
för arbetstagares187EEG skydd77 rätEG-direktivetdelarvissa omav

-
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tigheter vid överlåtelse företag, verksamheter eller delar verksamheav av
avsnitten 7., och särskilt 13.. Våra slutsatser i delbetänkandetter

begränsades främst till frågor hänger med anställatt avse som samman
ningsskyddet och det enskilda anställningsavtalet. Vi farm svensk pårättatt
det området fick tillfredsställande, och det föreslogs inte någonattanses
särskild lagstiftning skulle införas 327. Andra delar direktivet be-av
rördes inte i detalj. Detta gällde bl.a. regler villkor i kollektivavtalmer om

Ävenoch information och förhandling vid verksamhetsövergångar. iom
övrigt ställningstagandena preliminära i avvaktan på fullständigvar en mer
genomgång direktivet och dess konsekvenser. Mot slutsatsen lag-av att
stiftningsåtgärder vid tillfället inte påkallade reserverade sig ordföranvar
den och ytterligare ledamot kommittén. Ordföranden sär-en av avgav en
skild reservation.

Således har vi inte tidigare gått igenom direktivet i alla dess delar, och en
komplettering bör därför ske. Vid den fullständiga överblick vimer som
efter denna genomgång fåtthar direktivet, finner vi anledning att nyttav

de delar direktivet berördes redan i delbetänkandet. Vi kom-ta upp av som
därför och fullständig genomgånggöra det materialattmer en ny av som

finns. Därvid skall vi först redogöra för direktivets innehåll och den praxis
har utvecklats EG-domstolen avsnitt 3.2.. Därefter behandlar visom av

svensk de områden berörs direktiveträtt avsnitt 3.3., och i detsom av
avslutande avsnittet redovisar vi våra överväganden behovetom av
svenska lagändringar avsnitt 3.4..

3.2. EG-direktivet

3.2.1. Ingressen

Enligt direktivets ingress det bakgrund pågåendeär förändringar imot av
företagsstrukturer överlåtelse och fusion nödvändigt utarbetagenom att
bestämmelser för skydda arbetstagarna vid byte arbetsgivare, särskiltatt av
för säkerställa arbetstagarnas rättigheter skyddas.att Det finns skillnaatt
der mellan medlemsstaterna i fråga skyddsnivå och dessa skillnader börom
minskas eftersom de kan betydelse för den marknavara av gemensamma
dens funktion.

-

-
-
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-
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innebör-EG-domstolen tolkatbetydelsevisat sig närharIngressen avvara
fallit till-ofta hardomstoleni detsituationer,i skildadirektivetden attav

Tolkningen kanpå.grundar sig sädirektivetskyddssyftedetbaka som
Kro-målet.MølleNyextensiv sevaritha t.ex.gas

partielltillsyftardirektivet endastframhållashärredanDet bör sam-att en
inte skapasåledesAvsiktenlagstiftning. ärländemas attordning en ge-av

kripå grundgemenskapenskyddsnivå för hela gemensammaavmensam
uppnåssamordningenpartiellaInventar-målet. DenDanmolsterier ge-

nationellahar enligtskydd arbetstagarnadetsträcker utatt sommannom
och delarverksamheterföretag,överlåtelsevidgällatillregler ävenatt av

definition begrepdet ingenfinnsDäremotverksamheter. avgemensamav
direktiv.arbetstagare enligt dettapet

Danmols I nventar

betalningar.AS in sina1981 ställde Danmols Inventar3 septemberDen
31 decembertill densadesanställd i bolagetMikkelsen sammauppmenvar

bolagtillAIS fördesDanmols överi InventarVerksamheten nyttår. ett
Mikkelsen blev del-1981.19 oktoberverkan från denbildande medunder

och 55aktierna rösterna33bolagi detta procentägare procent avavnya
verksamhetifortsattestyrelseordförande. Hanstämman ochpå att samma

han hadearbetsuppgiftermedbolaget arbetaför detoch somsammanya
Danmols1981 försattesdecemberAS. 2DenDanmols Inventarhaft hos

uppsägningslön denMikkelsen krävdekonkurs.AS iInventar nya ar-av
1981 och31 decembernovember till denden 1för tidenbetsgivaren semes-

förstDomstolen ställdes1981.oktoberjanuari till och medför tidenterlön
tillräckligtdirektivettillämpningdet förinför frågan att persovaravenom krävdesdärtilleller detöverlåtarenhosfråga arbetstagarei attomvarnen begreppetfrågades hurVidareockså hos förvärvaren.arbetstagarehan var synpunkterförstDomstolen anladeskulle förstås.arbetstagare i direktivet

direktivet iuttaladenedan ochAbels-måletjämförkonkursfrågan att
konkursförfarandetföre detöverlåtelse skertillämpligt dåför sigoch är att

deninte tillämpligtdirektivetdomstolen fast ärDärefter sloginleds. att om
fortsätterfri vilja inteöverlåtarenvarit arbetstagare hoshar attegenavsom tolk-därefter gällde fråganVadförvärvaren.såsom anställd hosarbeta om

domstolen fastdirektiv slogi just dettaarbetstagarbegreppetning att av-av direktivetharmonisering ochpartielldirektivet endastsikten med är atten
åtnjuter skyddrättsordningamanationellaenligt deskyddar demendast som

arbetstagare.såsom

definitionerRäckviddAvsnitt I och3.2.2.

två artik-och omfattardefinitionerinnehåller vissadirektivetAvsnitt I av
förevid överlåtelsedirektivet tillämpasskallEnligt artikel 1lar. ettav

arbetsgivareverksamhet tilldelellerverksamhet en annantag, en av enen
del-fusion ochjämför beträffandefusionlagenlig överlåtelse ellergenom

det78855EEG artikel 12 ochbolagsdirektivetdet tredjening företagav

-
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333SOU 1992:83bolagsdirektivet 82891EEG artikel 11sjätte samt s.
EGEU arbetsrätt och arbetsmark-Blanpain-Birgitta Nyström,och Roger

i mån verksam-1994, 193 f.. skall tillämpas och dennad, Det somoms.
räckvidd artikel 1.2. Men direk-fördragets territoriellaheten ligger inom

EG-domstolenfartyg artikel 1.3.skall inte tillämpas sjögåendetivet
viddirektivet inte heller behöver tillämpasi sin praxis lagt fasthar att

Överlåtelser inom för andraöverlåtelse efter konkurs. skersom ramen
omfattade direktivet. Detinsolvensförfaranden kan däremot avvara

driftsyftet underlätta fortsattavgörande är att en avsynes vara om
total avvecklingvid ackordsförfarande, ellerföretaget, avses,om ensom

vid konkurs.som

Abels

försättas i likvidation9 juni 1982 beslutades bolaget Thole skulleDen att
därefter tillgångar tilloch konkurs. Dagen överlåts Tholes ett annatm.m.

driften och delen arbets-bolag. Det bolaget fortsatte störreövertog avnya
1982.framställde löneanspråk för tiden 1-9 junistyrkan, bl.a. Abels. Abels

Fråga uppkom direktivet tillämpligt. Domstolen tolkade begreppetom var
lagenlig fast innebörden delegal transfer överlåtelse och slog att av

språkliga på denna punkt.olika versionerna direktivet varieradeav
Eftersom varje språklig version har lika tyngd kom tolkningen i ställetstor

ibakgrund direktivets uppbyggnad och syfte dess platsske samtatt mot av
relation till obeståndsrätten. Slutsatsenblev direktivet inteEG-rätten och att

överlåtaren försatts i konkurs hastilllämpligt på överlåtelser där harvar
adjunged insolvent och där verksamheten i fråga ingår i konkursboet.been

sigMedlemsstaterna har emellertid frihet införa regler sträckeratt som
längre och också täcker sådan konkurssituationer. Direktivet ansågssom

fördock tillämpligt verksamheten överlåts inom typramen annan avom en
insolvensförfarande betaling. Detta institut skiljersurseance van senare

likvidationsförfarandensig från konkurs och så domstolenssätt över-att
vakning förfarandet begränsad.ärav mer

Jämför målen FNV, Botzen, Wendelboe, Danmols Inventar och DUrso.

Tillämpningsområdet för direktivet i övrigt varit föremål förhar även ett
EG-domstolen. bl.a.flertal avgöranden Domstolen har tolkat begreppenav

företag,överlåtelse verksamhet eller del verksamhetettav en en av en
lagenlig överlåtelse eller fusion låter sig sammanfatsättettsamt som

enligt följande.tas

Vid sedvanlig överlåtelse och skifte till verksamhetensägareett maen av
skiner, fastigheter, immateriella rättigheter tillgångar fåroch andra det av-

betydelse bevarat sin identitet ellergörande verksamheten har Det ärom
förinte i och sig tillräckligt alla tillgångar i pågående rörelse omfatatt en

överlåtelsen. Det måste, i synnerhet verksamheten inte pågicknärtas av
just vid överlåtelsetidpunkten, ske bedömning frågan detnärmareen av om

-
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överlåts. Sågoing concemekonomisk enhetbeståendeännuär somen
eller åter-faktiskt fortsätterinnehavarenfallet denkan när rentnyavara

aktiviteter.ekonomiska Eneller motsvarandedriftenupptar sammagenom
övergången måsteomständigheter kringsamtligahelhetsbedömning av

bedöm-sin på dennarättsfall utvecklatEG-domstolen har i fleraske. syn
kanflera omständigheterSpijkers-målet domstolenning. harI angett som

Rask-målen. Dessajämför Bork- ochbetydelse ärävenvara av
eller verksamhet,företagarten av

såsom byggnader och lösöre,materiella tillgångar,frågan företagetsom
överlåtits eller inte,har

överlåtelsetidpunkten,immateriella tillgångar vidvärdet överlåmaav
arbetsgivarenanställda har tagits denmajoriteten de över av nyaavom

inte,eller
inte,kunderna tagits ellerhar överom

efter överlåtelsen, ochverksamheten före och9 graden likhet mellanav
under vilken verksamheten har le-förekommande fall den tidsperiodi

gat nere.

sig. ställetfår isolerade för Iangivna omständigheterna inteDe varsesnu
förhållanden kring transaktionen.samlad bedömning allasker det en av

Spijkers

27 december 1982 slakthus med lokalerColaris överlät denFöretaget ett
fannstill Abattoir. Verksamheten hade då upphört och detoch visst lösöre

driftenfebruari 1983 återupptog Abattoiringen goodwill i denna. Den 7 av
Spijkers och ytterligare anställd.slakthuset. Alla anställda övertogs utom en

Colaris hade drivit,Verksamheten slag den ävensom omvar av samma
Spijkersinte 3 1983 försattes Colaris i konkurs.kunder Denöver.togs mars

till anställning hos Abattoir ifrån den 27 december 1982 ochkrävde lön rätt
Colarisdärvid överlåtelsen mellan ochslakthuset. Han åberopade att

Domstolen uttalade det avgörande vidAbattoir omfattades direktivet. attav
överlåtelbedömningen verksamheten hade bevarat sin identitet. Envar om

tillgångarna försäljs. nödvänföreligger inte bara på grund Det ärattavse
överlåtelsetillfälletockså verksamheten i gång viddigt avgöraatt om var

going concem. En indikation på detta den arbetsgivarenen är att nya
återupptar driften med eller liknande innehåll. Vidfortsätter eller samma

bedömningen det nödvändigt iaktta alla de faktaär äratt som
hänförde sig till de sjukarakteristiska för transaktionen, och domstolen

omständigheter har Alla dessaomständigheter enstakaärangettssom ovan.
i bedömningen inte isolerade. den nationellafaktorer och kan Det ärses

domstolen med ledning dessakriterier skall det har skettavgörasom av om
överlåtelse i direktivets mening eller inte.en

direktivet tillämpligt ocksåDet bör härefter observeras kan detnäratt vara
gäller andra transaktioner sedvanliga överlåtelser fusionerochäntyper av

Här domstolen ofta fästa avseende vid det för tillämpattm.m. synes en

-
-
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Direktivet kanarbetsgivarbyte.frågaskalldirektivetning ettvara omav
deldriftenupplåterföretagexempelvistillämpligt när avett enavvara
därvidochentreprenadpåföretagverksamhet tillhela sineller annatett

tillpersonalen entreprenörenför överarbetsgivaransvaretlåterockså
verksamheternamellanpå identitetSchmidt-målen. KravetochRask-

kanVidaresituationer.i dessaupprätthållsövergången ävenoch efterföre
tillåtergårföretagdriftenöverlåtelse närfråga även ettdet avenomvara

kontraktsbrottpå grundhävningefterursprungliga ettden ägaren aven
drivithardensamband mellanrättsligtNågotKro-målet.MølleNy som

behöververksamhetenarbetsgivare öververksamhet och tarsomen nyen
förstverksamhetdriftenupplåtanågonExempelvis kanfinnas.inte enav

med detkontraktstidenföretagdärefter till närföretag ochtill ett annatett
bytefråga entreprenör.alltsågått Detharföretaget ärförsta ettut. avom

samband i övrigträttsligtnågotavtal ellernågotinte finnsdetTrots att
överlåtelse i di-frågakan detbådamellan de entreprenörerna, om envara

tilläggasBork-målen. kanDetHall- ochDaddys Dancemeningrektivets
tillämpdirektivetStichting-målet harRedmondiEG-domstolen ansettatt
tilloffentlig myndighetunderstödet fråndåsituationockså iligt enenen

juridisköverflyttas tillin ochjuridisk dras sompersonen annanperson
förstpåföljd denändamål, medliknandemedverksamhetdriver attett

helt upphör.verksamhetjuridiskanämnda personens

Rask

personalföretagets fyraarbetade iPhilips ochanställd hosRask en avvar fördriftsansvaretlSS det totala1989januarimatsalar. Den 1 övertog
sigISS åtogISS innebar övertamellan Philips ochAvtaletmatsalen. attatt

påmatsalenRask ifast anställda bl.a.för dearbetsgivaransvaret -- ändra bl.a.dock ensidigtISS komanställningsvillkor.oförändrade att
gamladenskulle betalaskrävde lönenlöneutbetalningsdagen. Rask utatt

då hon intesade Raskkravet ochISS avvisadeutbetalningsdagen. upp
direktivetRask åberopadeerbjudna villkoren.anställning på deaccepterade

Domstolen ställdesuppsägning.för ogrundadersättning bl.a.och krävde
såoch det ii denna situationtillämpligtfrågan direktivetinför omvarom

Domstolenlöneutbetalningsdagen.direktivet ändrafall stred attmot
tillämpligt företag endirektivet kankonstaterade ettatt omvara

servicefunktion inomför vissavtalentreprenör övertar ansvaret engenom
för arbetstagareförpliktelsersig arbetsgivaresoch därvid åtarföretagett en

nationelladenankommerservicefunktionen. Dettillknutnaärsom
jämföromständighetersamtliga relevantabakgrunddomstolen att mot av

enligtöverlåtelsefrågadetSpijkers-målet ovan äravgöra om enom
nationella domstolendet på den avgöradirektivet. Vidare ankommer att

förpliktelser iförvärvaressåvittnationellaräckvidden den rätten avser enav
Utgångspunktenkollektivavtal.anställningsavtal ellertillförhållande ettett

kollektivavtalenskilt avtal ellerlöneutbetalningsdagen enligtär ettettatt
hindrar dock inteDirektivetefter överlåtelsen.inte kan ändras att

enligt denanställningsvillkorenändringsådanförvärvaren gör somaven
fallför detgenomföras överlåtarenhade kunnatnationella ocksårätten av

-
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enligtVillkorentill stånd.kommithadeöverlåtelse intenågon
ellerkollektivavtalettill dess sägsupprätthållasskallkollektivavtal upp

verkningar.fåri kraft ellerkollektivavtal träderellerlöper annatettut

Schmidt

uppgiftmedSavings BankhosstäderskaanställdSchmidtChristel somvar
städñrmalåtabeslutadeBankenbankkontor.visststäda att enettatt

erbjöd ChristelStädñrmankontoret.städningenSpiegelblank utföra av
anställningsvillmedarbetsuppgifter,medanställningSchmidt mensamma

Bank. HonSavingshade haft hoshonfrån de villkoravvekkor som uppsagdhonDärefter blevvillkoren.på erbjudnaanställning deavböjde av
Spiegelblank.utförasstädningenlåtaavsågalltjämtbanken att avsom deluttrycketFråga ställdesuppsägningen.SchmidtChristel avomangrep

vissstäda inomdåsituationenomfattade denverksamhet ansvaret att en
Omföretag.själv tillföretagetövergår frånföretagdel annatettettav också omfattadedirektivetfrågandärnästuppkomblev jakande omsvaret

Domstolenanställd.endautförtsstädningensituationen dåden av en
omfattar dendirektivetkonstateradeRask-målet ochhänvisade bl.a. till att

företagetfrånstädauppgiften överföretag låtersituationen då attett
iarbetsgivaransvaretdärigenomföretag, övertillsjälv tarett annat som

endastverksamheten. Atti denanställdademförhållande till är ensom
intestädningen utesluterutföraanställd förvarithar att enperson

tillämpning direktivet.av

Mølle KroNy

arbetstagaror-mellan ochkollektivavtal Larsen1980 slötsoktoberDen 1 en
hyrderestauranganställda. Larsenochganisation för hotell- som

HannibalsenMølle Kro1980 Nyunder årentreprenör restaurangen av
ioch drevkontraktet med LarsenHannibalsenjanuari 1981 hävdeIägare.

dock endastRestaurangrörelsen pågickvidare.själv verksamhetenstället År1981.först i slutetoch öppnadesvåren ochunder av marssommaren
mellankollektivavtalet Larsenservitris lön enligtanställd1983 krävde en

1983. Domstolen12-19 augustiarbetstagarorganisationen för tiden denoch
företaget byterarbetsgivare,får bytaanställdauttalade oavsettatt omsom

byterarbetstagareskydd debehovharägare, somav somsamma
det kandetta följerverksamheten säljs. Avgrundarbetsgivare attattav

verksamhet och blirhyröverlåtelsefråga entreprenör enenomvara om en
Aventhe employer.lessee becomes närin far thearbetsgivare asso

fråndriftsansvaret entreprenörenverksamhet återtaruthyrdägaren av en
situation skallOckså i dennaöverlåtelse.frågakan det manvara om en

concern. Allasig goingdetSpijkers-målet bedömajämför rör om enom
varitverksamheteninklusive den tidbeaktas,omständigheter måste som

anställda vidfanns någradet intedet faktumstängd attsamt
inteutesluter dockomständigheteröverlåtelsetidpunkten. Dessa att
siginte dettillämpligt, särskilt när rördirektivet kan omvara

direktivet endast dedomstolen skyddarverksamhet. Enligtsäsongbetonad
tillskall dock hänsynöverlåtelsen. Mananställda vidarbetstagare är tasom

överlåtelsen ipå grundförbjuder uppsägningreglernade tvingande avsom
sig se nedan.

Daddys HallDance

Catering AS drev1982den oktober IrmaTellerup anställdes 1 som enav
anställningsavtalet hadeEnligtpå entreprenad på Palads Teater.restaurang

Efter-14 uppsägningstid.provanställning med dagarsmånadersTellerup tre
utskänkningstillstånd hävdesAS inte erhöll förutsattCateringIrmasom

-
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januari 1983.28denpersonalensadesentreprenadkontraktet samt upp
månadersmedprovanställningstid hade löptTellerup treut upp-vars

februari 1983 träffades430 april 1983. Dentill densägningstid ett nytt
februariHall. 7Daddys Dance Denochentreprenadkontrakt mellan teatern

överlåtelsetidpunktenfrånHallDaddys DanceTellerup1983 anställdes av
provanställning och 14 dagars uppsägmed månaders28 februariden tre

med 14 dagarsTellerup uppsäg26 april 1983 sadesningstid. Den upp
och direktivetdanska lagenmed stöd denkrävdeningstid. Tellerup av

frågadet kanDomstolen förklaradeuppsägningstid.längre att envara om
ochentreprenadavtal upphördirektivets meningöverlåtelse i när ett en

arbetsgivare,blirtredjearbetsgivareinte längre ärentreprenör partsamt en
förhållandetträffats med Detentreprenadavtal ägaren.efter attnyttatt ett
sedantilltill ochfrångår i två ägarenöverlåtelsen entreprenören en nysteg,

förutsättertillämpligt. Dettadirektivetinte kanhindrarentreprenör, att vara
verksam-Spijkers-fallet,identitet se närbehåller sinrörelsendock somatt

förepersonaloch medavbrottfortsätterheten somutan samma
till arbetstagareockså ställningDomstolen hadeöverlåtelsen. att ta om en

avstå från vissarörelse kanavtal med förvärvarenträffar ett enavsom
fördelarerhåller vissa andrahondirektivet han ellerenligträttigheter om

ianställningsvillkorenpå sådantförsämringarna sättväger ett attsom upp
domstolenbesvarades nekande,fråganinte blir Densin helhet sämre. men

denändrat avtal meddirektivet inte utesluterframhöll ett nyaatt
varit tillåtenändring hadeförutsättning sådanunderarbetsgivaren att en

rättsordningen.nationellaenligt regler i denmed överlåtaren

Bork

anställdes Bork.OTF. Personalenfabrikapril 1980 hyrde BorkI aven av
upphöra denmed OTF förkontraktet1981 sade BorkUnder hösten attupp

blev personalenupphörde. Samtidigtdriften ocksådecember 1981, då22
OTF. Han till-fabriken1981 köpte Junckers30 decemberuppsagd. Den av

Hälftendag.Driften återupptogsjanuari 1982.trädde den 4 avsamma
personal anlita-Någonanställning hos Junckers.personal fickBorks annan

och Junckers avtal1982 träffade Bork8 januarides inte. Den attom
Bork. Enegendom tillhörtoch lösskulle lagerJunckers överta somannan

medan and-semesterersättning Borkinnestående lön ochanställd krävde av
Domstolensemesterersättning Junckers.ochanställda krävde lön utta-avra

dåi situationendirektivet inte utesluten dentillämpninglade är enatt aven
tredjeavtalet upphör ocharbetsgivareupphör närentreprenör att envara

sålt rörelsen. Atttill verksamhetenarbetsgivare efterblir ägarenattpart
via till denfrånöverlåtelsen sker i två ägaren äga-entreprenörensteg, nya

behåller sinförutsättning verksamhetenunderhindrar inte detta attren,
upphö-Kro-målen. Ett tillfälligtSpijkers- och Mølleidentitet bl.a. Nyse

överlåtelsetillfälletvidfrånvaron anställd personaldriften ochrande avav
bara försärskilt inte verksamheten upphörttillämpning,utesluter inte nären

period.korten

IichtingRedmond S

1991 bidrag tillfram till den 1januari lämnatGroningens kommun hade en
januarimissbrukare. Per den 1Redmond Stichting, vårdadestiftelse, som

stiftelse, Sigma, hadei stället tillfördes bidragen över sammasomen annan
fastighetkommunen denVerksamhetsinriktning. Samma dag upplät som

Sigmaverksamhet i till Sigma.Stichting tidigare bedrivitRedmond tog
antalerbjöd anställningsavtal tillvissa patienter, och Sigmaöver ettnya
sadesStichting. Arbetstagare intehos Redmondarbetstagare övertogssom

situation.tillämpligt i dennafråga uppkom direktivetoch varomupp,
direktivetlagenlig överlåtelse avsågs enligtDomstolen slog fast medatt

--

-
-
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för denavtalsrelationerinom förändringaralla tänkbara person somramen
verksamheten ochnsomför driftenmoraliskt ansvarigfaktiskt eller avvar

anställda.företagets Avenförpliktelserarbetsgivarensåtagit sig gentemot
hyresgästhyresgäst-ägare-nygenomförs i två ledövergång somen

beslutet överförasaknade betydelseomfattades. Det attatt om
och inteoffentligtfattats ensidigtverksamheten hade ett organ genom enav
Direktivet har tillsubventionen.överenskommelse med den mottarsom

siktar på allarättigheter och detarbetstagarnasändamål att garantera
motsvarandedärmed föremål förochjust arbetstagareanställda är ettsom

också i frågaDomstolen uttalade signationellai denskydd rätten. om
tilldärav. hänvisadeseller del Häruttrycket företagtolkningen av

Spijkers-målet.avgörandet i

verksamhet detta alltså berörts ihargäller begreppet deldetNär av en
särskild belysning ifåtthar detSchmidt-målen. DärutöverRask- och en

Botzen-målet.

Botzen

bildats deni konkurs. New RDM hade1983 försattes Old RDM6 aprilDen
år delar Old RDM:s verk-april30 1983 och den 7övertog avsammamars

300 anställda påytterligare drygtpersonalsamhet och de delarnas samt
inte överlåtsanställd på avdelningavdelningar.andra Botzen somenvar

enligtöverlåtelse hade sketthävdadeblev uppsagd. Hanoch att en
ställdesuppsägningen. Domstolenyrkade ogiltigförklaringdirektivet och av

hos överlåtarenomfattar arbetstagareinför frågan direktivetbl.a. ävenom
inte tillhörde de överlåtnaförvärvarenhar övergått till men somsom

utför arbete och då använderöverlåtna företaget ochdelarna det somav
frågades ocksåöverlåtna delen. Dethänförliga till dentillgångar om

utförde arbete föromfatta arbetstagaredirektivet kunde som enen
överlåtitsöverlåtaren i sig inteadministrativ avdelning hos men somsom

Domstolenfor överlåtna delarna.arbetsuppgifter till fördel deutförde vissa
vilken del rörelsentillräckligt slå fastsvarade det attatt av somvar

påDirektivet saknade tillämpning arbetstagaretillhörde.arbetstagaren som
tillhörde den överlåtna delen.inte

kommissionen grundvalinomkan tilläggasDet att expertgrupp aven
det gäller överlåtelseutvecklats EG-domstolenden praxis närsom av

Rornfördraget omfattas begrepmed vad idirektivet, sammantaget avsom
omfattadirektivet uttryckligen skallundertaking, föreslagit attpet anges

under förutsättningoffentliga företag och verksamheter,såväl privata som
ekonomiska aktiviteter och helt oberoensysslar med någon formdeatt av

förslag intei vinstsyfte eller Dettade de drivs utgöraanses enav om
gäller Explanakodifiering vad redanändring i sak barautan somen av

februari 1994.Memorandum,tory

i direktivet.innehåller definitioner vissa begrepp användsArtikel 2 av som
överlåtare eller juridisk till följdvarje fysiskMed person som av enavses

överlåtelse enligt artikel upphör arbetsgivare för företaget,1.1 att vara
Med förvärvare varje fysiskverksamheten eller del verksamheten.av avses

--
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arbetsgivarebliröverlåtelsesådantill följdjuridiskeller av ensomperson
arbetstagarreMedverksamheten.delellerverksamhetenför företaget, av

medlemsstaternasenligtarbetstagarnas representanterpresentanter avses
iföreträder arbetstagarnaförundantagpraxis, medellerlag sompersoner

medlems-bolag i vissaförövervakandeellerledandeförvaltande, organ
länder.

rättigheterSkydd förAvsnitt II arbetstagarnas3.2.3.

förskyddinnehåller regler3-5,artiklarnaAvsnitt H utgörs ar-omsomav
verksamhetsövergångar.rättigheter vidbetstagarnas

rättigheteröverlåtelse överlåtarenstill följdövergårartikel 3.1Enligt av en
anställningsför-anställningsavtal ellergrundskyldigheter påoch ettettav

Vidaförvärvaren.överlåtelsen,förvid tidpunktengälldehållande, som
efteröverlåtarenföreskrivafår ävenmedlemsstaternastadgas attattre

för för-skall fortsättaförvärvarenoch då jämteöverlåtelsen att ansvara
anställningsavtal.på grunduppkommitharpliktelser ettavsom

rättighetertankenbyggeri direktivet. DencentralpunktDenna är att
konförvärvarenskallautomatikskyldigheter medoch över ensom

anställnings-saken såuttrycktDomstolen haröverlåtelsen.sekvens attav
fact ofthetransferee bytransferred theautomaticallyareavtalen to mere

DUrso-målet.transferthe

DUrs0

År förvaltning med stödsärskildEMG under1981 företagetblev satt aven
sådanbli underFörutsättningen föritaliensk lag.bestämmelser i att satt en

svårigheter. lsig i ekonomiskabefinnerföretagetförvaltning bl.a.är att
överlåtelEMG. Enligtverksamhet tillöverläts EMG:sseptember 1985 nya

450 anställda.EMG:s drygt lkollektivavtal 940ochseavtalet övertogs av
Några dessauppsagda.i gamla EMG blev500 blev kvardrygtDe avsom

hade gåttanställningarstöd direktivet derasmed500 hävdade attytterst av
direktivet innebär allaEMG. Fråga ställdestill attöver omnya

ochövergår till förvärvarenautomatiköverlåtaren medanställningar hos
underföretagtillämpligthuvud ärdirektivet äröver sattataget somom

uttalade förstDomstolenenligt italiensk lag.särskilda förvaltningenden att
vidmakthållasinte kanhuvudregelhos överlåtarenanställningsavtalen som

övergår tillautomatikanställningsavtal medsamtligadär utan att
direktivets mening.överlåtelse ifrågadetförvärvaren är om enom

kundeför de anställdatill skadasådantInvändningen ävensynsättatt ett
avvisades iverksamhet vidaredrivamöjligheternanegativt påverka att en

detframfördesinvändningfall domstolen. Endetta attvarsomannanav
träffats i sambandkollektivavtalrespektera detborde attutrymme somges
hänvisning tilldomstolen medavvisadesövergången. dettamed Aven attav

förför de enskildatvingande inte bara ävendirektivet är utanparterna

-

-

-
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avvika frånkollektivavtal fårorganisationer, intefackliga genomsom
tolkninghade inväntsdirektivet. Vidare detbestämmelserna i att en av
överlåtarenhanteras hosövertaligheten inte kanleder tilldirektivet attsom

kanske just kananställda,till nackdel för denågon gång kan sesomvara
överlåtaren. Härhosförknippade med få kvarfördelar att stanna synes

lagstiftningennationellatillåtas regler i dendomstolen det kanattmena
förutsättningunderhos överlåtarenlåter övertaligheten attstannasom

uppsägningar.till syfte förhindrasådanaregler har att

följer di-på huvudregelbl.a. pekat denalltså domstolenHär har avsom
automatik skallanställningsavtal mednämligen alla överrektivet, att

huvudregel gälleröverlåtelsen. Dennadirekt följdförvärvaren avsom en
framgår i ställetKatsikas-måletbl.a. iundantag. Av domendock inte utan

dåsituationen arbetstagarnafrihet reglera denmedlemsstaterna har attatt
arbetsgivaren.från följa med till denfn vilja avstår att nyaegenav

ikasK tsa

Konstantinidis.tillhördeanställd iKatsikas restaurang somenvar
Mitossis innebaröverenskommelse medKonstantinidis träffade attsomen

andra väsentligaför löneutbetalningar ochMitossis skulle över ansvaretta
dock intefrån Konstantinidis. Katsikas villearbetsgivarfunktioner acceptera

Konstantinidisanställning ibegärdedetta partsbyte restauutan en annan av
Katsikas.och sadeKonstantinidis avvisade detta krav uppranger.

meningöverlåten i direktivets ochKonstantinidis hävdade rörelsenatt var
Schroll anställda iarbetsgivare. Skreb ochinte längrehanatt var envar

1990 överläts denna rörelsegrenhos PCO. Den l oktoberviss rörelsegren
sig deras anställningsavtalSkreb Schrolltill Tidemann. och motsatte att

dem, varefter arbetstagarnaTidemann. PCO sade dåfördes tillöver upp
inte lagligenpåstående uppsägningarnaförde saken till domstol med att var

PCOomplaceringsmöjligheter hos PCO. häv-eftersom fannsgrundade det
sig anställarbetstagareEG-direktivet hindradedade motsatte attattatt en

frågade bl.a. den ifördes tyska domstolenningsförhållandet Denöver. om
överföring förenligsigtysk rättspraxis erkända rätten motsättaatt varen

in-direktivet och artikel i direktivet medgav denmed artikel 3.1 i 7 attom
möjlighettillerkände arbetstagarnahemska rättsordningen motsättaatten

direktivet tillåter arbetstagaren ståöverföring. Domstolen anfördesig attatt
det däremot inteanställning den arbetsgivaren,kvar i hos attmennya

Direktivet hindrar inte arbetstagarentvingar honom till detta. motsätteratt
sålunda avstår från det skyddöverföring anställningsavtalet ochsig en av

arbetstagarentillerkänner honom. Under förutsättningendirektivet attsom
anställningsavtalet förvär-sig för inte fullfölja medfrivilligt bestämmer att

förpliktelse för tillinnebär inte direktivet någon staterna att attsevaren,
då i stället påbestår överlåtaren. Det ankommeravtalet staternagentemot

anställningsavtalet. De kanvad skall hända medbestämmaatt exem-som
skall eller bestämma avtaletpelvis förordna avtalet uppsagt attatt anses

bestå.med överlåtaren skall

bestämmelser i medföljer således arbetstagamaAv rättsfallet att genom
anställning eller,lagstiftning kan tillåtas frånträda sinlemsstatemas om

överlåtarentillåtas välja stå kvar i anställning hosvill längre, attman
uppsägning på grund arbetsbrist kan föreligga.med den risk för somav

-

-

-
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intearbetstagaretvingande detdäremotBestämmelserna sättetär att en
medverkligen följereller honfall hansina rättigheter för detavstå frånkan

skullenågotarbetstagarengäller sättDettatill förvärvaren. även om
helhetsbedönming inte kanså han vidavståendetförkompenseras att en

jämför ocksåHall-målet,missgyrmad se Daddys Danceblivithaanses
Inventar-målet.Danmols

in iförvärvaren trädertankemodellenalltsåDirektivet bygger att an-
överlåtelsen. Det bety-tidpunkten förvidställningsavtalet sådant detta var

sådana för-direktivet skyddadtill följdinteder arbetstagaren är motatt av
överlåtaren enligt nationellredananställningsvillkorenändringar somav

delvidta jämför för svenskpraxis hadelagstiftning och kunnat rätts sär-
1993 61.skilt AD nr

skallefter överlåtelseframgår förvärvarendirektivetartikel 3.2 iAv att en
kollektivavtalvillkoren i löpande över-bunden sätt somsammavara av

giltighetstid har löpttill dess avtaletsskall gällalåtaren Detta utattvar.
3.4.3.3.avsnittgälla se vidare underkollektivavtal har börjateller ett nytt

kollektivavtal fårgäller. Medlemsstaternanyttinnebörden ettattom av
tiden får inteskall föreligga,tid bundenhetbegränsa den när varamen

år.kortare än ett

överlåtarenanställda hosgäller bara de arbetstagareBestämmelsen varsom
viMølle Kro-målet. Man kanöverlåtelsen jämför Nytidpunkten förvid

förvär-direktivet stadgaröversättningenden svenskadare attnotera att av
kollektivavtal, medan andrai löpandeblir bunden villkorenvaren av

vissa avtals-regeln till endastdirektivet begränsaöversättningar synesav
direk-danska översättningenexempel kan denvillkor. Som närrmas att av

arbejdsvillupprätthålla løn-förvärvaren skalltivet att samma oganger
termsskall förvärvaren tillämpa deenligt den engelska lydelsenkår, och

tyska lydelsen fram-följer kollektivavtalet. Av denconditionsand som av
vereineinem Kollektivvertragförvärvaren bunden die ingår äratt av

endast anställArbeitsbedingungen. helt klarlagt detDetbarten ärär att
kollektivavtal Det kannormativa villkor enligtningsvillkor ett som avses.
vid införandet går längre ochingenting hindrar ländematilläggas att att

sådan regeltill förvärvaren. Ensåledes låter hela kollektivavtalet över
vidrättsställningfinns exempelvis i den danska lagen arbetstagarnasom

redogörelsen angående medlemsländemasföretagsöverlåtelser se vidare
direktivet nedan.införlivande av

-

-

-
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deCOM [92] 857 uttalatår 1992fråniKommissionen har attrapporten
kani direktivet,kollektivavtalade villkorbehandlade reglerna sesomnu

fleravillkor enligtkollektivavtaladejusttekniskt resultat attett avsom
individuella avtalet.automatiskt ingår i deträttsordningarinhemskaländers

regeln i sammanhangetviktigasteframhåller den ärKommissionen attatt
anställningsvillkorenbundenlängefrist för hurfastställsdet ärman aven

belysernågot rättsfallfinns intekollektivavtalet. Det närmareenligt som
förstås.artikel skalldennahur

inte omfatta vissa2 i artikelpunkterna 1 ochartikel 3.3 skallEnligt samma
invaliditill ålders-,företagsbaserade rättigheterprivata,särskilt angivna

dennaefterlevandeförmåner. Skyldighetenoch göra typatttets- av pen-
anställde skall intearbetsgivaren till dene.d. frånsionsutbetalningar

enskildel detåtagandetgäller alldelesoch detta äröver, oavsett en avom
medlemsstaternainte. Däremot ligger detanställningsavtalet ellerda att

förhålpensioner säkerställs idennaskyldighetentill att utge typatt avse
arbetstagareöverlåtelsen upphörlande till de att varapersoner genomsom
enligtframhållas skyldighetenkanskeöverlåtaren. Det börhos att ettatt

försäkringsbolagpensionspremier tillinanställningsavtal betala ettt.ex.
skall, liksom alla andraSådana åtagandendetta undantag.inte omfattas av

ellerenligt anställningsavtalskyldigheterförekommande rättigheter och ett
tillsemestervillkor etc.,anställningsförhållande lönevillkor, överett

förvärvaren.

Artikel 4.1 förebestämmelse.innehåller ytterligare centralDirektivet en
verksamhet eller delöverlåtelsen företag,skriver ettatt en av enav en

från överlåtarensskäl för uppsägningi sig inte skallverksamhet utgöra
dock inte hindra uppsägningarsida. Bestämmelsen skalleller förvärvarens

där förändtekniska eller organisatoriska skälekonomiska,skersom av
får föreskriva det priningår. Medlemsstaternaringar i arbetsstyrkan att

för vissa särskilda kategorieruppsägningsförbudet inte skall gällacipiella
medlemsstaternas lag eller praxis iinte omfattasarbetstagare avsomav

anställningsavtalet upphör därföruppsägningsskydd. Omfråga attom
förändring arbetsvillkorengenomgripandeöverlåtelsen medför somaven

arbetsgivaren ansvarig förnackdel för arbetstagaren, skalltillär attanses
artikel 4.2.anställningsavtalet har upphört

ställning. Under förutArtikel handlar arbetstagarrepresentantemas5 om
behåller sin självständighet skall den ochsättning verksamheten statusatt

föreskriverlagar eller andra författningarfunktion medlemsstaternassom

-
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berörsrepresentationen för de arbetstagareellerför representantema som
nödvändiga för-skall dock inte gällabibehållas. Dettaöverlåtelsen omav

arbets-utnärrmingför förnyadnationell finnsutsättningar enligt rätt aven
förrepresentationenåterinrättandeeller förtagarrepresentantema ar-av

tillupphörförOm uppdragetPunkten l.betstagarna. representantema
medlems-alltjämt åtnjuta det skyddöverlåtelsen, skall deföljd somav

punkten 2.praxis demförfattningar ellerlagar och andrastaternas ger

överläggningInformationAvsnitt III och3.2.4.

överläggning. Det inne-information ochdirektivet handlarAvsnitt III i om
artikelhåller artikel,en

information tillskall lämna vissförvärvarenSåväl överlåtaren represom
övergången. Detberörsrespektive arbetstagareför sinasentantema avsom

gäller information om
skälen till överlåtelsen,i

förföljderna överlåtelsenekonomiska och socialade juridiska, av
ocharbetstagarna,

hänsyn till arbetstagarna.iii planerade åtgärder med

skriftligen.på informationen skall lämnasfinns inte något kravDet att
lämnar informasåväl överlåtaren förvärvarenkrävs detDäremot att som

genomförs och förvärvaöverlåtaren innan övergångentionen i god tid,
direktanställningsvillkorarbetstagares arbets- ochi fall innan hansvartren

l.påverkas övergången. Punktenav

planerade åtgärder med hänsynalltså lämnas information bl.a.Det skall om
faktisktså överlåtaren eller förvärvarentill Om detarbetstagarna. är att

försöka nåskall han i god tid och förplanerar sådana åtgärder, att en
be-också överlägga med arbetstagarrepresentantemaöverenskommelse

åtgärderna. Punkten 2.träffande

medlemsstaternaEnligt punkterna 3 och 4 finns det vissa möjligheter för
informera och överlägga. Det gäller för detbegränsa skyldighetema attatt

första det finns författningar föreskriver arbetstagarrepresentanattsomom
beträffanfår anlita skiljeförfarande för få till stånd avgörandetema att ett

de vilka åtgärder skall vidtas med hänsyn till arbetstagarna punktensom
3. det andra det tillåtet begränsa skyldighetema till företag ellerFör är att

beträffande uppfyller villkoren förverksamheter antalet arbetstagaresom

-
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arbetstagarnainrätta arbetstagarorganvälja eller representerarettatt som
punkten 4.

föreskrivaför medlemsstaternatillåtet5 framgår detAv punkten är attatt
arbetstagarna.till de berördai förväg direktinformation skall länmasatt

inågra arbetstagarrepresentanterinte finnsför det fall detDetta gäller att
verksamhet.ellerföretagett en

Olika införandeAvsnitt IV Slutbestämmelser staters3.2.5.
direktivetav

Enligt artikel 7 skallslutbestämmelser.innehållerDirektivets avsnitt IV
eller utfärda lagartillämpamedlemsstaternasdirektivet inte påverka rätt att

Artiklarnaförmånligare för arbetstagarna.författningareller andra ärsom
införlivande direktivet.regler8-10 innehåller bl.a. om av

hurnågot studeraintressekan i sammanhangetDet staternaattavvara
följernationella rättsordning. Härdirektivet med sinEG införlivatinom har

åtgärder.översikt för de olika ländernasdärför korten

kollektivavtal harallmängiltigförklarat stadfästfinns detI Belgien ett som
med byterättigheter i sambandändamål skydda arbetstagarnastill att av ar-

verksamhet eller delavtalad överlåtelsebetsgivare till följd enav enav en
användasvid ändringi avtalet skallverksamhet. Bestämmelserna t.ex.enav

fu-företag, överlåtelse,juridiska bildandetverksamhets status, ettavav en
inte koncentrationer ochövertagande. Avtalet tillämpassion och om-

innehavare och intemedför övergång tillstruktureringar inte en en nysom
konkurs. Avtaletsåsomvid dödsfall ochpå icke avtalade övergångar,heller

i Belgien. kategorierför arbetstagare sysselsätts Tregäller alla av ar-som
uppsägning enligt avtalet,dock uteslutna från skyddbetstagare är trotsmot

belgiska lagstiftningen har skyddde enligt den uppsägett motatt annars
ochvissa arbetstagare studerandening: provanställda, är personer somsom

23784 Kommissionen Belgien.sig pensionsålder jämför målnärmar mot
arbetsgivarsidan inte kanidentitetsskifte påavtalet stadgas utgöraI att ett
får arbetsgivare kan dockför uppsägning. En arbetstagaregrund en nysom

skäl eller ekonomiska orsaker. Detpå grund vägandesägas tungt avupp av
arbetsgivareni direktivets regelfinns regel avtalet attmotsvarar omen som

anställningsför-fall skall ansvarig för upphörandei vissa ett avanses
och skyldigheterskyddas arbetstagarnasrättigheterhållandet. Enligt avtalet

vid tidpunkten för övergången. Någonenligt de anställningsavtal fannssom
solidariskt för överlåtaren och förvärvaren finns inte iregel ansvarom

skyldig följabelgisk Enligt särskild bestämmelse förvärvarenärrätt. atten
till detta löperkollektivavtal gällde för överlåtaren, dess avtaldet attsom

ut.

övergångIDanmark det införts särskild lag tillämpas vidhar som av enen
verksamhet eller del verksamhet. övergångar i lagenDe avsesen av en som
omfattar såväl privat offentlig verksamhet i vilken rättslig formoavsettsom

vissa formerverksamheten bedrivs. Bland omfattas arrendeannat t.ex. av

-
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intaverksamheten får ägaresleasingavtal, den övertaroch anses ensomom
frågaDetförhållande till arbetstagarna. ärarbetsgivare iställning omsom

naturligt förutsättsdetdel verksamheten,övergång att ar-omav en aven
Verksamhetenverksamheten.överförda delenmed denföljerbetstagarna av

arbets-geografiskt ellertekniskt,drift och avgränsad idärför imåste vara
in-Enligt lagensjögående skepp.gäller inte förhänseende.Lagenmässigt

skyldigheter fannsochrättigheteromedelbart i deförvärvarenträder som
tidpunk-arbetsvillkor vidochandra avtal lönkollektivavtal ellerenligt om

överlåtaren ochförsolidarisktNågon regelövergången.för ansvarten om
grunduppsägning pådansk Enligt lagenfinns inte i ärförvärvaren rätt. en

begrundat iinte rimligendel däravverksamhet ellerövergång enav enav
beror på ekouppsägningenmed mindreförhållandeverksamhetens än att
ändringarmedförorganisatoriska orsakertekniska ellernomiska, avsom

enligtfrån skyddarbetstagare uteslutsnågon kategoriIntearbetsstyrkan. av
direk-bestämmelse i lagenfinnsbestämmelsen. Detden motsvararsomen

ansvarig förfall skallarbetsgivaren i vissaregeltivets attatt ansesvaraom
upphört.anställningsförhållande harett

innebär vidbestämmelseCode du travailfinns det iI Frankrike attsomen
försäljning, fusion,juridiska situationarbetsgivarensändring genom arv,av

vidareförs deombildning till bolag,elleromläggning verksamheten an-av
tidigare arbetsgivarenvid förändringen. Dengällerställningsavtal svasom

uppkommit föreharskulder till arbetstagarna över-också fördock somrar
uppsägning pågrundaeller förvärvaren kanVarken överlåtarengången. en

kollektivavtal förfortsättersärskild bestämmelseövergången. Enligt etten
verksamhetsövergång till dessefterverksamhet gälla ett nyttattatt enen

träffas, tillavtal intenågotstället för det gamla eller,avtal träder i nyttom
inte harkollektivavtalförflutit efter övergången. Ettår hardess att ett som

fortfarande ibransch, gällerföretagsnivå, för helingåtts på utan t.ex. en
avtalet eller medlem iskrivit påförvärvaren har ärverksamheten, or-enom

förklaratsgäller avtalet harträffat avtalet. Detsammaganisation har omsom
för det aktuella området.allmängiltigt

övergångTyskland finns det bestämmelserFörbundsrepublikenI avom
anställningsför-BGB.civilrättslagstiftningen Ettallmännaföretag i den
företag ellerövergångbestår vid tidpunkten förhållande ett enavensom

särskiltdet krävs någotöverförs till förvärvarenföretagdel utan attettav
övergå tillkan inte tvingasjuridiskt dokument. Arbetstagaren att

Överlåtaren för desolidarisktoch förvärvarenförvärvaren. svarar
anställningsförhållandepå grundhar uppkommitförpliktelser ettavsom

år efteroch förfaller till betalning inomövergångstidpunktenföre ettsom
förfaller till betalning efterOm sådana förpliktelserövergången.

perioden framtidigare arbetsgivaren dock bara förövergången, densvarar
videnligt tysk rättspraxis ocksåBestämmelserna gällertill övergången.

sig svårigheter videnligt uppgift har fört med vissanågotkonkurs, som
i det forna Östtyskland. Detrekonstruktion utförsäljning företagoch av

upphävande arbets-bestämmelse ogiltighetfinns vidare ettav av enen om
be-anställningsförhållande på grund övergången. Dennatagares av

upphävaarbetsgivarensstämmelse berör inte rätt att
Kollektivavtalsreglerade villkoranställningsförhållandet andra orsaker.av

anställningsförhållandet med förvärvaren, ochblir automatiskt innehåll i
för arbetstagarenunder år. Vadvillkoren får inte ändras till nackdel ett som

villkor gäller dock inte, villkorenkollektivavtalsregleradesagts omnu om
förvärvaren. Villkoren fårfinns reglerade i kollektivavtal hosannatett

kollektivavtal,före utgången ettårsperioden, detockså ändras somav om
förutsättninggäller i överlåtarens verksamhet, löper eller underut att

förvärvaren och arbetstagarna inte bundna något kollektivavtalär omav

-
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användakommeroch arbetstagarna överensförvärvaren ett annatattom
kollektivavtal.

anställnings-överföringautomatiskprincipengrundar sigGreklandl avom
rättspraxis.på Förjuridiskaarbetsgivarensändringvid attavtalen personav

dockEG-direktivet harmedöverensstämmelseilagstiftningbringa grekisk
skyldigutfärdats. Förvärvarenpresidcntförordning ärsärskildockså nuen kollektivav-finns iarbetsvillkorlön ochbestämmelserfölja de somatt om

tal.

rättigskydd för arbetstagaresförordningsärskildfinns detIrlandI omen
finns bestämmelserförordningenverksamhet. Iövergångheter vid enav

3.1-3.2 i di-i artikelbestämmelsernamedi huvudsak överensstämmersom och förvärvarenför överlåtarensolidarisktNågon regelrektivet. ansvarom
villkoren i.tid under vilkendenbegränsamöjlighetenfinns inte, och ettatt
bestämmelserdirektivetsutnyttjats. Avenhar inteskall gällakollektivavtal

förordningen.tagits in iövergången hartill följduppsägning avom

till följdverksamhetövergånglagbestämmelserfinns detItalienI avavom
hyresavtal. Prinellerarrendebeslagtagande,Övertagande,fusion genom

enligt deoch skyldigheterrättigheterför arbetstagarensskyddetcipen om undantagmed vissaövergångstidpunktenvidfanns äranställningsavtal som
huvudregelOverlåtaren och förvärvarenlagstiftningen.iintagen svarar som

förvid tidpunktenhar överarbetstagarenför alla lönekravsolidariskt som
övergånguttrycklig bestämmelsefinnsgången. Det att avom ennumera en

möjligtocksåuppsägning. Detgrund försig ärverksamheten inte i utgör nu
finns iarbetsvillkorupprätthålla deautomatisktför förvärvaren somatt

kollektivavtal.

med di-gradi höglagstiftning överensstämmerLuxemburg finns detl som
överlåtarenförsolidarisktregelNågonbestämmelser.rektivets ansvarom

finns dock inte.förvärvarenoch

skyldigheter,rättigheter ochlagstiftningfinns detINederIänderna attom
ingåtts mellan verk-haranställningsavtal ochbaseradeär ett somsom

överförs fulltanställd arbetstagare,och i verksamhetensarnhetsledaren en
tidigareverksamheten. Denövergångdet skertill förvärvaren när avut en

förförvärvarensolidariskt medårunderarbetsgivaren ettsvarar
ingåtts föreanställningsavtal harbakgrundförpliktelser ettmot avsom

övergångockså bestämmelserfinnsövergången. Det att av enom en
uppsägning.grund förberättigadaldrig kanverksamhet utgöra enen

finnsövergång. DetgrundpåProvanställda kan dock sägas av enupp
direktivets regelibestämmelsedessutom attmotsvararstort omsomen

upphörandeföransvarigvissa fall skallarbetsgivaren i ett avanses
gällde vidoch skyldigheterrättigheteranställningsförhållandet. De som

och förvärvarenmellan överlåtarenkollektivavtalövergången enligt
upphör dockKollektivavtaletpå förvärvaren. närövergår fullt ut

får börjakollektivavtal eller hantillträder närförvärvaren attett nytt
kollektivavtal till följd beslutbestämmelserna ianvända ettett annat omav

kollektivavtaletgäller det befintligaallmängiltigförklaring. Detsamma när
år.begränsad tillkollektivavtalet inteBundenhetenlöper är ettut. av

företagets juriföretag,det regler förvärvIPortugal finns oavsettettavom
företag, vilkabrukandetövergångdiska och oavsettettstatus, avom av

sig på. Denövergången grundarjuridiska förhållandenrättshandlingar eller
anställningsavtalpå grundarbetsgivaren intarjuridiska ställning avsom

har.juridisk verksamheten Detvilkenöverförs på förvärvaren statusoavsett
tid-inte gällande vidanställningsavtaletundantag fördock härgörs varom
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förvär-ursprungliga arbetsgivaren ochför övergången eller denpunkten om
utföra arbete iskall fortsättaavtalat arbetstagarenhar attatt envaren om

harursprungliga arbetsgivaren. Förvärvarenverksamhet för denannan
periodhar förfallit till betalning underockså för skulderbara enansvar som

på anställföre övergången. Portugisisk byggermånader rätt attom sex
och avtalen inte berörsknutna till produktionsenhetenningsavtalen är att av

inte möjligtidentitetsskifte på arbetsgivarsidan. innebär detDetta ärattett
frånförhållandet verksamhet övergåruppsägning på detgrunda attatt enen

skyldig följa kollektivadearbetsgivare till Förvärvaren är attannan.en en
överlåtaren, till dess bestämmelserna löperbestämmelser gällde för attsom

ut.

arbetsrättslagstifmingen generell regelSpanien finns det iI att enen om
eller självständig produktions-ändring verksamhets, arbetsplats enav en en

eftersom deninte medför anställningsförhållandet upphör,enhets ägare att
i tidigares rättigheter och skyldigheter.arbetsgivaren inträder dennya

övergång inte för handen.Någon begränsning till avtalad synes vara
förförvärvaren under period år solidarisktOverlåtaren och tresvarar en av

övergången. finns vidare bestäm-förpliktelser har ingåtts före Det ensom
skadarväsentliga ändringar arbetsvillkoren,melse att somom av

värdighet,yrkesmässiga utveckling eller sårar hansarbetstagarens är en
anställningsavtalet.för upphävaberättigad orsak arbetstagaren att

fastställd för osakligadå få den gottgörelseArbetstagaren har rätt äratt som
uppsägningar.

i förordning principen upprätthållandelStorbritannien upptas om av ar-en
rättigheter skyldigheter. Någon regel solidarisktbetstagarens och om ansvar

Varje uppsägningför överlåtaren och förvärvaren finns dock inte. en-som
sig på övergång betraktabart eller huvudsakligen grundar är atten som en

rättskraft,kollektivavtal inte någon bindandeosaklig uppsägning. Ett har
arbetsvillkor finns iinte har bestämt något Men ettannat.parterna somom

överföras förvärvaren enligt principenkollektivavtal skall också till om
upprätthållande arbetstagarensrättigheter och skyldigheter.av

överläggning finns i fleradet gäller reglerna information och detNär om
inom EG detaljerade författningsregler ansluter till di-medlemsstater som

har direk-rektivet. Men det finns också exempel på därstater ansett attman
lagstiftning.tivets regler har genomförts mindre detaljeradgenom

Avslutningsvis bör det också något vilka åtgärder medsägas om som an-
ledning detta direktiv har vidtagits i övriga EFTA-länder omfattasav som

EES-avtalet.av

införts lagstiftning for bringa finländska iI Finland har det den rättenattny
överensstämmelsemed direktivet, regeringens proposition 10992. Redanse
tidigare finländsk arbetsgivares rättighetergällde enligt lag och skylatt en
digheter enligt arbetsavtal vid överlåtelse övergårrörelsen omedelbarten av
till den Denna regel har kompletterats med stadgandeägaren. ettnya nu om
solidariskt forarbetstagare överlåtare och förvärvare avseendemotansvar
löne- eller fordran har förfallit till betalning före överlåtelsen.annan som
Tidigare gällande möjligheter på grund överlåtelse sägaatt ettav en upp ar-
betsavtal ingåtts för viss tid i förtid, arbetstagare undersägasom upp en
moderskapsledighet, och under vissa förutsättningar fackligsäga upp en
förtroendeman hänsynstagande till särskildadet uppsägningsskyddutan

förgäller förtroendemän, har Vidare har det införtsutmönstrats.som annars

-
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förvärvareninfonnationsskyldighet för överlåtaren ochregel gente-omen
direktivets artikelarbetstagarnasföreträdare ansluter tillmot som

arbeidsmiljøloven arbetstahar det införts kapitel iI Norge rörett nytt som
Odelstings-rättigheter vid verksamhetsövergångar m.m., segarnas

tillämpliga övergångproposisjon 1991-92. Bestämmelserna vid71 ärnr
till innehavareverksamhet eller del verksamhetav en annanav en en en

skyldigheter enligt enskildaföljd överlåtelse. Rättigheter ochsom av en
överförs automatiskt till innehavaren, och det haranställningsavtal den nya

ansvarigaregel överlåtaren förvärvaren solidarisktinförts och ärattomen
för förpliktelser enligt enskilda anställningsavtal har uppkommitde som
före överlåtelsen. skyldig upprätthålla de individuellaFörvärvaren är att

överlåtaren bundenanställningsvillkor följer kollektivavtalsom som varav
till dess avtalet löper eller avtal. Möjlighetenersätts ett annatatt utav, av

skyldighet har inte utnyttjats.enligt direktivet tidsbegränsa denna Enatt
överlåtelse i sig själv inte grund för uppsägning eller avsked. Omutgör an-
ställningsavtalet eller anställningsförhållandet upphör till följd över-attav
låtelsen medför väsentliga ändringar i arbetsvillkoren till skada för arbets-

följd arbetsgivarensskall upphörandet uppträtagaren, anses vara en av
dande. De arbetstagarrepresentanter berörs överlåtelsen skallsom av

funktion, verksamheten behåller sin själv-behålla sin rättsställning och om
ständighet. skall inte gälla överlåtelsen medför grundlaget förDetta attom

fallarbetstagarrepresentationenupphör, i sådana skall representantemamen
behålla det skydd de skulle ha enligt gällande avtal. Overlåtarensom annars
och förvärvaren skall så tidigt möjligt överlägga med arbetstagarrepresom

informerasöverlåtelsen. Därvid skall särskilt grundensentantema om om
för överlåtelsen, rättsliga, ekonomiska sociala följderna överlåtelde och av

för arbetstagarna planerade åtgärder med hänsyn till arbetstagarna.samtsen
Om överlåtaren eller förvärvaren planerar åtgärder med hänsyn till sina res-
pektive så tidigt möjligt överlägga åtgärdernaarbetstagare skall de som om

träffamed arbetstagarrepresentantemamed sikte på avtal.att ett

Österrike har EG-direktivet företagsöverlåtelser införlivats med denI om
inhemska rättsordningen olika lagändringar år 1993 Bundes-genom
gesetzblatt für die Republik Osterreich, 1993 459 460.och Denr
österrikiska reglerna tillämpliga företag, ellerverksamhetär när ett en en
del verksamhet går till innehavare. Reglerna gälleröverav en en ny
emellertid inte i fall överlåtarens konkurs. innehavaren träderDenav nya
in arbetsgivare med samtliga rättigheter och skyldigheter i desom an-- -ställningsförhållanden gäller vid tiden för övergången. situaI vissasom
tioner gäller förvärvarendock inte kollektivavtalsförpliktelseröveratt tar

anställningsskydd eller pensioner. dåArbetstagaren kan sigmotsätta attom
anställningsförhållandehans går till den innehavaren rörelsen,över nya av

och anställningsförhållandet består oförändrat i relationen med överlåtaren.
Arbetstagaren har också frigöra sig från anställningsförhållandeträtt näratt
överlåtelsen leder till väsentlig försämring villkoren. sådanafall till-Ien av
lämpas de regler gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida.som en
Och tillerkännerlagen arbetstagaren särskild vid domstol förarätt atten en
fastställelsetalan arbetsförhållandena försämrats.har Aven de kolattom
lektivavtalsrättsliga verkningarna företagsövergången reglerasav genom
lagstiftning. Här förvärvaren har tillämpa överlåtarens kollektiv-sägsatt att
avtal i utsträckning överlåtaren tidigare skulle Skyldet.görasamma som
digheten gäller till dess kollektivavtalet löptideneller går ellersägs utupp
till dess kollektivavtal träder i kraft eller tillämpas. Vidare sägsett annat att
anställningsvillkoren under det första året efter övergången inte genom
enskilda anställningsavtal får tilländras nackdel för arbetstagaren. Inte
heller får arbetsgivaren ned arbetstagarensvederlag för det arbetesätta som
sker på arbetstid,normal ersättningen bestämdes före övergången.om
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uppsägnings-föreskrifterkollektivavtalsrättsligagäller bl.a.Vidare att om
och förvärvamellan arbetstagareninnehåll i anställningsavtaletskydd blir

överlåtelsen. Denupphör i samband medöverlåtarens verksamhetnärren
innebärockså tillförts bestämmelselagstiftningen harösterrikiska somen

för förplik-skall solidarisktförvärvaren i principöverlåtaren ochatt svara
bör därutövertiden för övergången. Detuppkommit företelser harsom

särskild regel sikte på detinnehållerlagstiftningennämnas taratt somen
företagsråd Betriebsrat. Vidarbetstagarinflytande sker s.k. engenomsom

det övergångsvisföretag företagsdelar bildassammanslagning eller ettav
informaEG-direktivets reglerföretagsråd. Slutligen hargemensamt om

företagsöverlåtelse införts iöverläggning inför tilltänkttion och en
Osterrikisk lag.

utvecklingen3.2.6. Den senaste

senvåren 1994. Nyttsig fram tillVår redogörelse för EG-rätten sträcker
Således EG-domstolen dendock ständigt. harrättsligt material tillkommer

arbetstagarnasgäller direktivet8 juni 1994 meddelat dom omen som
Storbritannien, målKommissionenföretagsöverlåtelserskydd vid mot

vårtså skede arbete detmeddelats under38292. Domen har attsentett av
analysera den djupare ellerinte varit möjligt förhar närmareattattoss

plats.kan dock på sinvårt kort redogörelsebeakta den i arbete. En vara

riktatanmärkningar kommissionen harbehandlar fem olikaDomen som
direktivet med den inhemskaStorbritanniens införliva rätts-sätt attmot

påanmärkningen gällde artikel 6 läggerordningen. Den första över-som
med arbetstagarnasförvärvaren informera och överläggalåtaren och att

regler föreskriver hurEnligt engelsk saknas deträttrepresentanter. som
intei fall där arbetsgivaren hararbetstagarrepresentantema skall deutses

Domstolen ansåg här engelsk strederkänt några rätt motrepresentanter. att
arbets-Visserligen innebär direktivets artikel 2C begreppetdirektivet. att

nationell lag eller praxis. Men enligt dom-knyter tilltagarrepresentant an
medlemsstaterna själva kan bestämma hurstolen innebär detta bara att

artikeln inte till intäkt förskall Däremot kan tasrepresentanterna utses. en
några alls i vissaordning innebär det inte kanatt utses representantersom

Om hindra föreskrifterna in-fall. detta godtogs skulle kunna attstaterna om
formation och överläggning fick full effekt, domstolen. Den andramenar vsikte förhållandet de engelska bestämmelsernaanmärkningen det atttog
har till verksamhetsövergångar omfattar tillgångarna i verk-begränsats som

måste isamheten. Domstolen konstaterade lands lagar ljusetatt ett avses
rättspraxis. avgörandeden tolkning har skett i Mot bakgrund ett somsom av

instans hade meddelat fannHouse of Lords i egenskap högsta dömandeav
domstolen det inte hade visats engelsk avvek från direktivet. Irättatt att
sin tredje anmärkning gjorde kommissionen gällande engelsk bararättatt
omfattar övergång verksamhet drivs i vinstsyfte. Domstolen bi-av en som
föll kommissionens talan den punkten. Således konstaterade domstolen

gemenskapsrätten omfattar sådan verksamhet inte drivsävenatt en som
inriktning på vinst. förhållandetmed Det verksamheten icke vinströratt

givande aktiviteter inte i sig tillräckligt för frånta aktiviteterna derasär att
ekonomiska karaktär eller för låta övergången verksamhet fallaatt av en
utanför direktivets tillämpningsområde. fjärde anmärkningen påminDen
de något första kommissionenden anmärkning hade fört fram. Detom som
gjordes Storbritanniengällande inte fört in artikel 6 på korrekt sätt,att ett
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med företräöverlåtaren förvärvaren bara behöver överläggaeftersom och
behöverfor sådanafackförenin de har erkänt. Dessutomdare över-somgar

inte med sikte på överenskommelse,låtaren och förvärvaren överlägga en
föreskriver. Enligt engelsk det tillräckligtvilket direktivet rätt är över-att

förekommande fall skäl för inte godtalåtaren och förvärvaren i attanger
med verksarnhetsövergång.arbetstagarsidans ståndpunkt i samband en

uppfattning också på denna punkt. DenDomstolen delade kommissionens
sanktionema den överlåtare ellerfemte och sista anmärkningen gällde mot

konstaterade dom-förvärvare sina skyldigheter sidan. Härden sättersom
innehåller några uttryckliga föreskrifter destolen direktivet inteatt om

framhöll dock medlems-sanktioner skall tillämpas. Domstolen attsom
skyldiga vidta alla åtgärderartikel 5 i Romfördragetenligt är attstaterna

på effektivtskall kunna tillämpasbehövs för gemcnskapsrätten ettattsom
vilka sanktioner skall finnas.Staterna har viss frihetsätt. avgöraatt somen

nationella lagstiftning införs för uppfylla vad krävsMen den attsom som
enlighetskall förenad med sanktioner i medenligt gemenskapsrätten vara

liknandevid överträdelse inhemska bestämmelservad gäller av avsom
effektiva proportionerligafall skall sanktionema ochslag. I samtvart vara

Engelskägnade avhålla från överträdelser gemenskapsrätten. rättatt av
ansågsinte de lcraven.motsvara

också det frånBeträffande utvecklingen EG-rätten skall det nämnas attav
diskuterats olika förslag till ändringar direktivettid till har av omannan

företagsöverlåtelser. Som framgått den tidigareskydd vidarbetstagarnas av
Explanaredogörelsen inom kommissionen utarbetathar ettexpertgruppen

Såvitt till diskuMemorandum så i februari 1994. vi kännertory sent som
förslag till vissa ändringar direktiv-det för närvarande upprättatteras ett av

kommissionen. dock oklart vad kan bli resultatetinom Det ärtexten som
vårtdiskussionerna, och inom de tidsramar gäller för arbete meddeav som

delbetänkandet har vi inte haft någon möjlighet beakta den allra senasteatt
utvecklingen.

Svensk3.3. rätt

3.3.1. Anställningsskydd

finns ingen generell reglering i svensk den inverkan fö-Det rätt av som en
retagsöverlåtelse har på anställningsförhållanden. Av 25 § andra stycket
sista meningen anställningsskyddslagen framgår dock till återanrättenatt
ställning efter uppsägning på arbetsbrist också gällergrund moten av en

arbetsgivare, företaget eller företagetden del där verksamhetenny om av
bedrivs har övergått till arbetsgivare under företrädesperioden. Aven ny
3 § första stycket andra punkten framgår vidare arbetstagare,denatt som

anställningbyter i samband med företag eller del företagettatt etten av

-
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hos denockså hararbetsgivare tillfrån rättövergår att nya ar-annan,enen
arbetsgitidigareanställningstid hos densintillgodoräkna sigbetsgivaren

varen.

reglerarde endai själva verketbestämmelsernabeskrivnaDe är somnu
svensk Iöverlåtelsesituation enligtanställningsskyddsfrågoma i rätt.en

allmännadärutöverreglering tillämpasheltäckandeavsaknad merav en
dvs. i dettagäldenären,pansbyte. Tankenavtalsrättsliga regler är attom

skallarbetstagarensamtycke borgenärenarbetsgivaren, intefall utan av
förpliktelsemaöverlåtaförpliktelsersig från sinafrigörakunna attgenom

allmännabetalningsfönnåga. Avkanske hartill någon sämreannan som
anställförpliktad enligtfölja denrättsgrundsatser har är ettattansetts som

rättighepartsställning med dessflytta sinningsavtal inte ensidigt kan över
lagregel försärskild95. krävsskyldigheter AD 1935 Detoch ettter ennr

på. Tilläggas kanEG-direktivet byggerautomatiskt partsbytesådant som
ingånget konförvärvarenanställningsavtal meddock att ett genomanses

vidare i denövergången arbetarefterhandlande arbetstagarenkludent om
sålda verksamheten.

företagsöverlåtelse härmedVidföljandei detalj kanMer sägas. avsesen
rättslig betydelseförändringeller någonaktieförsäljninginte utanannanen

arbetsbrist uppkommaarbetstagare-arbetsgivarepaitsrelationenför anses
saklig grund förArbetsbristarbetsgivaren.den överlåtandehos utgör upp-

ha företrädes-personalen kan sedanpersonalen. uppsagdasägning Denav
arbetsgivahos deni den gamla verksamhetentill återanställningrätt nya

Återanstälhiingsrätten flera avseenden. För detdock begränsad iärren.
tillräckligt långi fråga harförsta endast de arbetstagarekommer som en

företrädesrätten begränanställningstid. det andra kanupparbetad För vara
driftsenhet där arbetstagarenkollektivavtalsområde och densad till det ar-

LAS. Om för-upphörde 25 § 3tidigare anställningenbetade dennär st.
kollektivavtal detanställer personal endast under änvärvaren ett annat som

avtal förvärvarenpersonalen eller hostillämpligt den uppsagda ettvar
tillämpligtavtalöverensstämrnande med detinte kan som varansessom

vidaresåledes ingen företrädesrätt sepersonalen säljaren föreliggerhos
princip fritt omedelbart179. står vidare arbetsgivaren iAD 1993 Det attnr

verksamheten eller läggasin personal i denanvända övertagna att utegen
1980eller låna in personal se bl.a. ADverksamheten på entreprenad nr

återanställa endastDärigenom arbetsgivaren exempelvis välja54. kan att
Företrädesrätten till återanställningdel den uppsagda personalen.en av

-
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uppsagdaerbjuda denmåstearbetsgivarenhellerinnebär inte persoatt
princip avtals-iråder detsjälva verketanställningsvillkor. Inalen samma

Villkorsfrågoma kommeranställning.sigeftersom detfrihet, rör nyom en
avsnitt.först ibehandla nästavi dock närmareatt

övergångbegreppettäckerförarbetenanställningsskyddslagensEnligt
juriellerombildning till bolagutarrendering,överlåtelse,sedvanlig annan

På detövergångföretag,medfusiondisk etc.annat genom arvperson,
huvudmannadåtillämpligblibestämmelsenområdetoffentliga sägs t.ex.

rättssuboffentligtövergår frånoffentlig verksamhetför vissskapet etten
offent-tillförvaltning ombildasoffentligeller då etttilljekt ett annat en
utvecklatsharpraxisEnligt den1973:129 235.prop.företagligägt soms.

mellansambandrättsligtdirektfinnasvidareskall detarbetsdomstoleni ett
skallövergångarbetsgivaren förgamla och denden att varaansesennya

1994147 och1993och vidare1978 153särskilt ADseför handen nrnrnr
61.

konkurs ADefterkan gällaföreträdesrättenocksåbörDet nämnas att en
verksamhet gårdåsituationeni den3019831976 18 och samt ennrnr
61.1994ADtillstatlig myndighetfrånöver nrannanenen

inhems-kring deframställningen någotuppehållaskälfinns vidareDet att
arbets-i direktivet. Därartikel 4.2aktualiseras sägs attreglerka avsom
på denanställningsavtal upphörtharansvarig förskallgivaren att ettanses

arbets-förändringgenomgripandeöverlåtelsen medförgrunden avatt en
meduppsägning likställasarbetstagaressvensk kanEnligtvillkoren. rätt en

iarbetsgivarenförutsättersida. Dettaarbetsgivarensuppsägning från atten
harotillbörligteljest påellerarbetsmarknaden sättsed pågodstrid ettmot

vårtjämförsig självformelltarbetstagaren sägasettattprovocerat upp
360jämtedelbetänkandetianställningsskyddslagen§förslag till 10 s.

Även anställningbeståendeförarbetsgivaren inom400 f.. ramen enom
förändringargenomföraensidigtarbetstagarentrakasserar att avgenom

arbetsgivarenmöjligttorde detanställningsvillkoren att som an-sevara
också igällersida. Dettauppsägning från arbetstagarenssvarig för t.ex. en

förändväsentligagenomdrivaförsökerarbetsgivarendåsituationenden
avtal inteenligt gällandearbetstagarenanställningsvillkorenringar somav

arbetsgivarenanställningsavtaletOmtåla.skyldig uppsagtär att anses av
fallför uppsägning. Isaklig grundmåste visahaninnebär detta annatatt

anställningsskyddslagen.handlandestrider hans mot

-
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Vi vill också framhålla det inte anställningsskyddslagenendast iäratt som
finns särskilda fördet regler överlåtelsesituationer. Lagbestämmelser finns

i 31 § semesterlagen, 3 § tredje 6 §stycket, 5 § tredje stycket ochäven
tredje stycket studieledighetslagen och 12 § tredje stycket lagen 1970:943

arbetstid i husligt arbete. föräldraledighetslagen § finnsI 5 1 st.om m.m.
hänvisning till anställningsskyddslagens regler beräkning anställen om av

ningstid företagsöverlåtelser.vid

pensionsförmânerBeträffande arbetstagarens till och efterlevandeför-rätt
måner arbetsgivare har utfäst, gäller lagen 1967:531 tryggansom en om
de pensionsutfästelse Ansvaret för pensionsutfästelse vidav m.m. en en
övergång näringsverksamhet flyttas regel på förvärvaren baraöverav som
med samtycke från innehavaren pensionsfordringen; i vissa fall närav
fordringen kan tryggad övergången emellertid intebehövs dettrotsanses
något sådant Eftersamtycke. överflyttningen överlåtaren fri frånär ansvar
för utfästelsen. Lagen innehåller också regler på olika sättattsom avser

det fullgörandet pension och efterlevandefordringar, irättatrygga t.ex.av
samband med övergång verksamhet.av

3.3.2. Anställningsvillkorens ställning

finnsDet regler i anställningsskyddslagen under vissa förutsättningarsom
de anställda till fortsatt, eller anställning hos förvärvarättger snarare ny,
efter övergången. När det gäller möjligheterna för arbetstagarna attren

därtill bibehålla de anställningsvillkor de hade hos överlåtaren, finnssom
det däremot ingen reglering i anställningsskyddslagen. Lagens syfte justär

skydda anställningen sådan. Någon särskild avsikt skydda ocksåatt attsom
anställningsvillkoren finns däremot inte, sig i de diskuterade över-vare nu
lätelsesituationema eller i jämförandra fall AD 1978 68 och 161.nr

Den arbetsgivare vill ändra anställningsvillkoren för arbetstagaresom en
inte arbetar under kollektivavtal därvidhar frihet underett stor attsom

åberopande företagsekonomiska skäl arbetsbrist i teknisk mening, dvs.av
andra skäl sådana den enskilda arbetstagaren personligenän rör sägasom

avtalet för ornreglering AD 1993 61. visstEtt skydd kan dock säupp nr
ligga däri ändring anställningsvillkoren får genomslag förstattgas en av

sedan uppsägningstiden har löpt ut.

-
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villkors-sigställerkollektivavtalunderarbetararbetstagarede ettFör som
kollek-föreskrivsmedbestämmandelagen att ett26 §armorlunda. Ifrågan

avtalsslui denmedlemmarnabindertillämpningsområdesittinomtivavtal
och arbets-arbetsgivarevidare§ gällerEnligt 27organisationen. atttande

träffakangiltig verkanmedintekollektivavtalbundna enärtagare avsom
skydKollektivavtaletkollektivavtalet.strideröverenskommelse motsom

från försäm-organisationenavtalsslutandei denmedlemmarnaalltsådar
kollektivavtalet.frånavvikeranställningsvillkorenringar somav

står utanförde arbetstagarebelysasituationytterligareEn somatt avser
till-kollektivavtaletsinomarbetarorganisationenavtalsslutandeden men

tillämpligtkollektivavtaletarbete äralltsåutförDelämpningsområde. som
kollektivavtabundnaintedockarbetstagarnautanförstående ärpå. De av

Normaltavtalet.slutitharorganisationtillhör denintedeeftersomlet, som
arbetsgivarenförskyldighetinnefatta attkollektivavtalettorde enanses

samtligaföranställningsvillkorbestämmelserkollektivavtaletstillämpa om
bl.a.jämförorganisationenutanförstårför demarbetstagare, även som

arbets-ochkollektivavtaletalltså stridaskulle49. Det1977 motAD nr
arbetstagarorganisationenskadestånd tillskyldigbliskullegivaren att utge

arbetstagarna.utanförståendeför devillkoravvikandetillämpadehanom
för arbetstagarenvillkoren ärberoendesig olikaställakanSaken om

säkertalltså inteföreskrifter. Detkollektivavtalets ärellerbättre änsämre
får skeavgörandetvillkor;förmånligarehindrarkollektivavtalet genomatt

skyldigheterArbetsgivarenskollektivavtalet.särskildadettolkning aven
kollektiv-iarbetstagarorganisation ärden motpartsig barariktar sommot
åberopasinteskyldighetenkollektivavtalsenligadenkanavtalet. Däremot

överenskom-kollektivavtalsstridigEnarbetstagaren.utanförståendedenav
i prinarbetstagarenutanförstående äroch denarbetsgivarenmellanmelse

Enligt§medbestämmandelagen.regeln i 27träffas inteochgiltigcip av
kollektivavtalet fådockarbetsmarknadenrådandedet synsättet anses

kolfårdettaocharbetsplatsen,på sättsedvänjaochbrukverkan som
arbetstagar-utanförståendei deinnehålletförbetydelse ävenlektivavtalet

konstruktionenrättstekniska äranställningsavtal. Den attenskilda ar-nas
fråninnehålldel sittanställningsavtal hämtarenskildabetstagarnas en av

deinnebär dettapraktiken33. I1990bl.a. AD attkollektivavtalet se nr
detdelingåkollektivavtalet kommertillämpliga delarna att en avsomav

enskildaoch denarbetsgivareninteanställningsavtalet, utan-enskilda om
någontingkommituttryckligen har överensförstående arbetstagaren om

påenbarttorde grundasemellanbindningen demavtalsrättsligaDenannat.

-
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det enskilda anställningsavtalet och i princip blir därmed förreglerna om-
reglering anställningsavtal AD 1993 61 tillämpliga, och detta tordeav nr
gälla den del anställningsavtalet sitt innehåll frånhämtat koläven av som
lektivavtalet.

vidare framhållasDet bör medlemmar kan få vidkärmas ändradeävenatt
anställningsvillkor uppsägning för omreglering, nämligengenom en om
ändringen sikte på villkor inte ingår i Självfalletkollektivavtalet.tar som
kan kollektivavtalet ändras med iakttagande regler uppsägningäven av om
m.m.

Vad härefter gäller anställningsvillkorens ställning enligt kollektivavtalett
vid företagsöverlåtelser finns det särskild reglering i svensk lagstiftning,en
28 § medbestämmandelagen. Först bör dock erinras för det fallattom
överlåtare och förvärvare tillhör branschförbund inom SAF såt.ex.samma

de såväl före efter överlåtelsen bundna kollektivavtal.är som av samma
Avtalsbundenheten fortsätter alltså då tidigare. gäller dock inteDettasom
lokala kollektivavtal överlåtaren själv har träffat. Föreskrifterna 28i §som
medbestämmandelagen sikte på de situationer då avtalsbunnärmasttar
denhet inte konstitueras detta sätt.

Om företag eller del företag övergår från arbetsgivare,ett etten av en som
bunden kollektivavtal, till arbetsgivare gäller följande.är Kollek-av en ny

tivavtalet skall i tillämpliga delar gälla också för den arbetsgivaren,nya
dock inte i den mån han bunden något kollektivavtal. Medär annat ettav
sådant kollektivavtal enligt förarbetena endast sådant avtalannat ettavses

kan tillämpas det arbete hos den arbetsgivaren utförs i detsom som nya
överlåtna företaget jämför 1975f76:l05 Bilaga 270l och 377 samtprop. s.
SOU 1975:1 805. Vidare får arbetstagarparten 28 §enligt andra styckets.

avtalet inom trettio dagar eftersäga det har underrättatsatt partenupp om
övergången. Avtalet upphör i så fall gälla vid övergången eller,att om upp-

Ävensägningen eftersker övergången, vid tidpunkten för uppsägningen.
för arbetsgivaren finns möjlighet det gamla avtalet. Densägaatten upp

tillkommer dock bara överlåtaren,rätten inte förvärvaren. föreskrivsDet att
uppsägning från arbetsgivarens sida skall ske sextio dagar före över-senast
gången, i fall gäller avtalet fram till dess sextio dagar har förflutitannat
från uppsägningen. Den arbetsgivaren alltsåkan bli befriad från skylnya
digheten det gamla kollektivavtalet ochöver de villkor följeratt ta som av
detta.

-
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beröringspunktervissalydelse harparagrafensvidarekanDet noteras att
anställningsskyddslagenibestämmelsernabeskrivna omtidigaremed de

Näri 25återanställningtill§ ochi 3 rättanställningstidberäkning omav
innebörddettabörövergång sombegreppetgällerförst sammadet ges

förarbe378. Ia.anstälhiingsskyddslageniuttryckmotsvarande s.prop.
utarrendeävenöverlåtelser utaninte baradet är avsessomsägs atttena

fusionjuridiskellertill bolagrörelseombildning person,ring, annanav
tidigareSomovan.jämförövergångföretag, etc.med genom arvannat

rättsligtdirektpraxis finnasarbetsdomstolens ettenligtskall detnämnts
skalldetförarbetsgivarenoch den atttidigaredenmellansamband senare

övergång.fråga enomvara

börstrikt. DetalltförtolkasinteförarbetenaenligtskallföretagBegreppet
i de-rättstillämpningenöverlämnas attmotiven kunna meraenligtdock

jämför bl.a.378;a.berörtsharde begreppbestämma s.talj prop.som nu
35,19861985nr14,30,19841983nr140,1979 nrnr153,1978 nrAD nr

61.199488 och19881987144, nrnrnr

ställningArbetstagarrepresentanternas3.3.3.

förtroendefinns iarbetstagarnassärskilt representanterrörRegler som
harpå den§ tillämpas utsettsenligt 1skall enLagen avmannalagen. som

anställföreträda deförtroendemanfackligarbetstagarorganisation att som
arbetsgivarentillförhållandeti frågorarbetsplats rörvissda somen

arbets-Medfrågor.sammanhängandeverksamhetfackligmedandraeller
brukarellerorganisation äri lagentagarorganisation varasomenavses
förtroendemanberörsför de arbetstagarekollektivavtalbunden avsomav

dåförtroendemanfackligpåskall tillämpasverksamhet. Lagen or-ennens
uppdraget.fackligadetarbetsgivarenunderrättatganisationen har om

fackligaför deskyddtillreglerantalinnehållerFörtroendemannalagen ett
kanFöljande nänmas.verksamhet.förtroendemärmens

sittfullgöraförtroendemanfacklighindra attfår inteArbetsgivaren en
fackligadetanledningmedfår inteförtroendeman3 §. Enuppdrag av

ochanställningsvillkor,ellerarbetsförhållandenförsämradeuppdraget ges
tillförsäkradskall arbetstagarenupphörthar sammauppdraget varanär

anställnings-ellerarbetsförhållandeni frågaställninglikvärdigeller om
§.4uppdragfackligtnågothafthadeinteeller honhanvillkor omsom

-
-
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Förtroendemannalagens regler gäller endast för de kollektivavtalsbärande
arbetstagarorganisationemas förtroendemän. Det enligt desvenskär rätt
organisationerna arbetstagarna på arbetsplats.representerasom anses en
De har särskilda rättigheter gällerdet medinflytande enligt medbenär
stärnrnandelagen till medbestärnrnandeförhandling enligt 11-12 ochrätt

§§, till14 allmän information, kopior och utredningshjälp enligt 19-rätt
20 §§, till tolkningsföreträde enligt 33-37 §§ och överlägga vidrätt rätt att
olovliga stridsåtgärder enligt 43 vidare till styrelserepresentationrätt en-
ligt styrelserepresentationslagen. Kollektivavtalslösa arbetstagarorganisa
tioner vissahar dock grundläggande fackliga rättigheter det möjgörsom
ligt för företrädadem sina medlemmar enligt medbestämrnandelagenatt
föreningsrätt enligt 7-9 §§, tviste och avtalsförhandla enligträtt att m.m.
10 § och medbestärnmandeförhandla bara medlemmar berörsrätt näratt
enligt 13 §.

Upphör arbetsgivare tillfalligtvis bunden kollektiv-änannat atten vara av
avtal, förlorar den avtalsslutande arbetstagarorganisationen och dess för-
troendemän den privilegierade ställning följer bl.a. förtroendemansom av
nalagen. Då gäller för den organisationen, liksom för de organisationer

aldrig har haft något kollektivavtal, i fortsättningen bara vissa grundsom
läggande rättigheter. Men de kollektivavtalslösa organisationerna har å
andra sidan till stridsåtgärder för tvinga arbetsgivarenrätt träffaatt ta att att

kollektivavtal och därmed uppnå kollektivavtalsbärandeett status som or-
ganisation.

3.3.4. Information förhandlingoch

I medbestärnmandelagen finns det i 11-14 §§ regler s.k. samverkans-om
eller medbestämmandeförhandlingar. Dessutom finns det i 19 § regelen

skyldighet för arbetsgivaren lämna allmän information till kollektiv-attom
avtalsbärande arbetstagarorganisationer. Reglerna 13 § frånkanutom- -
gås kollektivavtal 4 § 2 st..genom

Den skyldig förhandla skall vidär förhandlingssammanträdeatt ettsom om
det behövs lägga fram motiverat förslag till lösning den frågaett av som
förhandlingen 15 §. De förhandlar har dock möjparteravser storasom
ligheter i samråd komma hur förhandlandetöverens skall till.att om
Förhandlingsskyldigheten och den däri ingående skyldigheten läggaatt
fram motiverat förslag innefattar skyldighet lämnaett denatt motpartenen

-
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förhandmedSyftetförhandlingsfrågan.förrelevantinformation ärsom
semellanuppgörelsefram till t.ex.skall leda parternadelingama är att en

357.Bilaga ll97576:105 s.prop.

verksamhetsindelellerhelalåtaarbetsgivarebeslutEtt att avenav en
förändviktigaresådantvekanarbetsgivare ärövergå till utan enannanen
före be-tid-i godinitiativpåarbetsgivarenverksamheten egetring attav

medmedbestämmandeförhandlingmåsteövergångenslutet ta uppom
kollektivav-bundenhantill vilkaförhållande äriorganisationeralla de av

verk-besluta överarbetsgivare att ta§. Och den attll ental avsersom
påundantagslösttordearbetsgivare motsvafrån någonsamhet varaannan

kolmed sinamedbestämmandeförhandlingskyldigrande sätt att ta upp
ellerarbets-i fallarbetstagarorganisationer,lektivavtalsbärande vart om

Förhandlingenbeslutet.påverkasför arbetstagarnaanställningsvillkoren av
verksam-får beslutaarbetsgivareninnanprincip avslutasimåste om en

ochfattaarbetsgivarenfårskälsynnerligafinnsdethetsövergång. Bara när
Undantags-fullgjord.förhandlingsskyldigheten ärinnanbeslutetverkställa

påsikterestriktivt. Dentillämpasskallskäl tarsynnerliga exem-regeln om
viktigaarbetsplatsen,påsäkerhetenförriskfinnsfall där det sam-pelvis

f.. Vid222a.intressenjämförligadärmedellerhällsfunktioner s.prop.
itillämpaskunnaregeln baratordeverksamhetsövergång renabeslut om en

nödsituationer.

med§enligt llförhandlingskyldigarbetsgivarenfallvissa att taI är upp
frågangäller13 §. Detarbetstagarorganisation närkollektivavtalslösen

arbetstagareanställningsförhållandena förellerangår arbets-särskilt som
dockverksamhetsövergång ärbeslutorganisationen. Etttillhör den enom

kollektivav-iangår medlemmarnasärskiltfrågasådanknappast somen
sådanaimedlemmarbaradetarbetstagarorganisationer, ärtalslösa omens

1983ADbeslutet seberörshandi första t.ex.organisationer nravsom
65.

skyldighetarbetsgivarensalltsåriktar sig attverksamhetsövergångVid en
arbetstagarorganisationerberördadeinformera baraochförhandla mot

till.kollektivavtalsrelation Det5 § 2 st.ha;brukarellerhan har ensesom
föreordning harbehörigioch de attorganisationerna utsettsdeär som

lagstiftningsvenskenligthänseendei dettaorganisationernaträda som
Detarbetsgivaren.hos äralla arbetstagarepraxisoch enrepresenterar

förhandsjälva begäraorganisationer harövriga rättsak attävenattannan
10 §.enligtförhandlingsrättenallmännadenmed stödi sakenling av
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Om arbetsgivaren inte och inte heller brukar bunden något kolär vara av
lektivavtal, torde han inte skyldig medbestämmandeförhandlaattvara en-
ligt §11 med någon berörd kollektivavtalslös arbetstagarorganisation.
Frågan kan inte särskilt angå någon viss organisations medlemmar.anses
Här har i stället alla berörda organisationer lika företräda sina medrätt att
lemmar, begära förhandling enligt 10t.ex. attgenom

Det finns inte någon laglig skyldighet för arbetsgivare förhandla medatten
eller lämna information direkt till de anställda i samband med beslut i fråga

verksamhetsövergång. Det kan också medbestämmandelanämnas attom
inte innehåller något undantag för arbetsgivare, små företag,t.ex.gen som

bara har visst högsta antal anställda. Inte heller finns det några lagarett
eller andra författningar föreskriver arbetstagarsidan får anlitaatt ettsom
skiljeförfarande för få till stånd avgörande gäller åtgärder vidatt ett som en
verksamhetsövergång.

överväganden3.4.

3.4.1. Inledning

De inledande avsnitten, 3.2. och 3.3., innehåller alltså genomgången av
EG-direktivet arbetstagarnas skydd vid företagsöverlåtelser och motom
svarande delar den svenska I detta avsnitt kommer vi jämförarätten. attav
de båda regelsystemen och redovisa våra slutsatser behovet ändraattom av
svensk några punkter. Vi delar in framställningenrätt i fyra avsnitt som
i och ordning omfattar direktivets tillämpningsområde artikel avsnitttur
3.4.2., anställningsskydd och anställningsvillkor artiklarna 3 och av-
snitt 3.4.3., arbetstagarrepresentantemas ställning artikel avsnitt 3.4.4.

information och överläggning artikel avsnitt 3.4.5.. I särskiltsamt ett
avsnitt, 3.4.6., vi begreppet övergång.tar upp

3.4.2. Tillämpningsområdet för direktivet och iregler svensk
lagstiftning

Det EG-domstolenär sin rättspraxis bestämmer det närmaresom genom
tillämpningsområde direktivet har. I avsnitt 3.2.2. har vi refererat ochsom
kommenterat de flesta avgöranden från domstolen finns på området.som

-
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situationvisshardetför avsettprövningen mesta om enDet kan attnoteras
på.siktedirektivetöverlåtelse tarsådanutgjorthar somen

situationervilkaEG-domstolen avgörÄven således ärdet somytterstom
inhemskadeförlängningenidärmedochdirektivetomfattas avavsom
svenskadenvärdedetdirektivet, kan attfrånutgårregler avvarasom

bedömningochmaterialet görEG-rättsliga avdetanalyserar enlagstiftaren
medförenadbedömningen ärbetonasdockbörDettolkas. attskalldethur

ochförhållandevispraxisEG-domstolens är sparsam,osäkerhet.måttett av
Följandeentydigt.alltidinteområdetpåfirms ärmaterialrättsligadet som

tillämpningsområde.reglemasdockkan sägas om

först harmåhändafusioner,ochföretagsöverlåtelserTraditionella mansom
fartygsjögående ärbörsjälvfallet. Det nämnas attomfattasåtanke,i

verksamhetsöver-tillämpningsområde liksomdirektivetsfrånundantagna
aktieöverlåtelseframhållasåterigenkan attDetkonkurs.efter engångar

svenskai deellerdirektivetsisigföretagsöverlâtelse,inte är vareen
mening.reglemas

frågadetföretagsöverlåtelser kantypiska varagäller dessadetNär mera
finnasalltidskallDetmaskinerfabrikslokaler,försäljning m.m.avom
helhets-Enövergången.efterochföreverksamhetenfrågaidentitet i om

Avskallomständigheter göras.flertalbeaktandeunderbedömning ettav
denconcerngoing närenaktivrörelsenbetydelsesärskild är varom

över.togs

vidaretillämpningsområdet änbestämmakommitdockharDomstolen att
följaanblickförstavidvadoch avsyneshar änvad angetts ensomsom nu

renodladeuppfattarmeningtraditionelliVadlydelse. somdirektivets man
två entreprenörermed byte utaneventuelltentreprenadsituationer, av

direk-omfattadeexempelvisharemellan, ansettssamband dem avrättsligt
harsituationerentreprenadliknandesådanasamtliga somfall. Ii vissativet

förutsättningenfrånutgåhaft att entrepredomstolendockharbedömts att
därtill harhanentreprenaden, avsettsjälvasig attåtar utaninte baranören

verksam-funnits iharanställdaför dearbetsgivaransvaret somövertaatt
för di-sigbefinner gränsensituationer näradessatydligtDetheten. är att

entreprenadtordesakenSom vitillämpningsområde. somrektivets enser
anställda inteanvändning entreprenörensuteslutande medutförs egnaav

svårtdetframhållasdock ärdet attmåsteövrigt attdirektivet. Iomfattas av
får alltidförsiktighetvissochuttalanden,säkra ansesnågragöra enmer

-
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påkallad sig situationer kan kommanär närmar bedömasattman som som
överlåtelse i direktivets mening.en

Är det fråga överlåtelse del verksamhet skall denna delom en av en av en
identifieras. Det gäller sedan vilka arbetstagare kanavgöraatt som anses
höra till denna del. Har så skett och kriterierna i övrigt för tillämpningär

reglerna uppfyllda torde samtliga sålunda berörda arbetstagare omfattasav
direktivets regler.av

En central fråga i vad mån direktivets bestämmelser skall tillämpasär på
ojfentlig verksamhet. Någon direkt ledning står inte finna i direktivtex-att

Det bör dock beaktas direktivet inte innehåller någon undantagsbeten. att
stämrnelse för verksamhet drivs offentligt eller för offent-ettsom av organ
liga anställningsförhållanden. Den omständigheten förtjänar lyftas fram,att
eftersom del andra EG-direktiv innehåller uttryckliga undantag för såen
dana situationer. I exempelvis direktivet kollektiva uppsägningarom anges

reglerna inte skall tillämpas beträffande Arbetstagareatt anställdaärsom
hos offentliga myndigheter eller offentligrättsliga inrättningar... arti

Ävenkel 1.2 b. Romfördraget medger undantag för vissa offentliga
anställningsförhållanden. Bestämmelsema arbetskraftens fria rörlighetom

således inte tillämpliga vid anställningär i offentlig tjänst artikel 48.

Frånvaron undantagsbestämmelse skulle motsatsvis kunna tolkas så,av en
direktivet arbetstagarnas skydd vid företagsöverlåtelseratt inte saknarom

tillämplighet enbart det skälet offentligt har del i överlåtelatt ettav organ
Direktivets definition begreppen överlåtare och förvärvaresen. av

knyter dessutom till de vedertagna principerna rättssubjektivitet.an om
Varje fysisk eller juridisk kan bli underkastad direktivets regler iperson
samband med företagsöverlåtelse artikel 2a och b. För svensk delrättsen
innebär detta kommuner landstingoch lika väl iatt egenskapstatensom av
juridiska i och för sig faller in under direktivetspersoner
tillämpningsområde.

Direktivets betydelse på den offentliga delen arbetsmarknaden får iav
stället tolkningavgöras vad skall räknas överlågenom en av som som en
telse i direktivets mening eller med andra ord överföring offentligom en av
verksamhet utlöser tillämpning skyddsreglema. En ytterligare frågaen av
gäller i vad mån strukturella förändringar inom den offentliga sektorn skall

innebära företag, verksamhet eller delatt ett verk-anses en en av en
samhet går till arbetsgivare.över Liksom på den privata delenen annan av

-
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tillställningfrågaocksånaturligtvis att tablir detarbetsmarknaden om
aktualiseras.övergångfråganidentitet närverksamhetens enom

Avmycketverksamhet magert.offentlig ärmaterialrättsligaDet avsersom
sådockframgårStichting-måletRedmondiavgörandeEG-domstolens

verksamhet.subventioneradoffentligtomfattardirektivetmycket attsom
sinharövergångenocksåtillämpas närskall detavgörandeEnligt samma

påNågot krav över-beslut.offentligrättsligtfattat enensidigtgrund i ett
gälldedetOchinte.alltså närupprätthållsavtalcivilrättsligtgång genom

principertill dedomstolensiganslötidentitetverksamhetensfrågan om
måliutvecklatshadepraxisrättspraxis,tidigareframgick somenavsom

näringslivet.privatatill dethänförliga

MemorandumExplanatorydetdock enintresse somärkanskeAv större
föreslås1994. Därfebruaripresenterade ikommissioneninomexpertgrupp

och verk-företagoffentligaprivatasåvälomfattaskalldirektivet somatt
ekonomis-formmed någonsysslardeförutsättningunder avsamheter, att
eller inte.vinstsyfteiskerdriftenoberoendeheltochaktiviteterka omav

enligtdeteftersombetydelse expertsärskildmemorandum ärDetta av
in-baraintesåledesochEG-rättgällandeuttryckaskall nuansesgruppen

reglering.framtidatillförslagnefattar en

vilka rätts-änverksamhetenssåledesskulle artavgörande snarareDet vara
verksamhets-del iprivaträttsligaelleroffentligrättsliga tarsubjekt som

skall göraskälstarkadärmed attfinns anta enDet attövergången. man
alhnän-till detanknytningmedverksamhetolikamellanskillnad typer av

offentlig-utprägladverksamhetdå haskullesidanPå den avmanenana.
formerolikaräknahand hai förstatorde mynHit att avrättslig natur. man

föredetförvaltning, däroffentligformerandraochdighetsutövning av
tordeHäregenskap.derasdennaimedborgarnamedkontakterkommer

verksamheinterörelse,ekonomisktalakunna omknappast ensom enman
sidan harandrae.d. På denavgifterfinansieras mandeltill genomten en

kan anknytfallendebemärkelse. Inormaliverksamhetekonomisk mera
direk-tillämplighetenpåverkaverksamhet knappastoffentlig avtillningen

olikainnefattarochkonkurrensunderkanskedrivsVerksamhetentivet.
förgrundentjänsterupphandling ärVidaktiviteter.ekonomiska extem av

underbedrivsverksamhetenochkommersiellt avtalverksamheten ett
betingelser.affärsmässiga

-
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sådanEn åtskillnad ligger också väl i linje med det allmänna synsätt som
råder inom gemenskapen, nämligen konkurrensen mellan länderna inteatt
skall vridas sådantEtt får ligga bakom också direktivet.synsättsnett. antas
Huvudsyftet skulle med andra 0rd för arbetstagarnaattvara ange en accep
tabel skyddsnivå samtidigt innefattar likfonnigt skydd inom helaettsom
EG-området. Det skall inte möjligt vinna konkurrensfördelar iattvara
vissa länder eftersätta arbetstagarnas skyddsintresse för såattgenom att

strukturomvandlingar billigare frånsätt göra strikt ekonomiska utgångs-
punkter.

När det gäller interna ordning för upprätthålla grundläggandestaternas att
samhällsfunktioner sig inte några konkurrenssynpunktergör gällande. I
princip torde inom EG organiserar sin offentligaacceptera att staternaman
förvaltning det ändamålsenligt enligt inhemskasätt är bedöm-mestsom
ningar. Såväl kommuner och landsting driver emellertid ocksåstat som
verksamhet inte har någon förvaltningsrättslig prägel. Om den förssom

till något rättssubjekt torde direktivetsöver regler gälla. Vid privatiannat
seringar och upphandling entreprenad torde saken i de allra flesta fall

förvaltningsrättsligaröra uppgifter,än och direktivet blir då tillämpannat
ligt på i privaträttsliga förhållanden.sätt Här kan självasamma som
grundtanken med åtgärderna verksamheten för konkurrens,utsättaattvara
och det ärjust för sådana situationer EG-reglema tänkta jämförärsom
också EG:s regler offentlig tjänsteupphandling.om

Slutsatsen blir alltså direktivet inte gäller i fall där det förvaltnings-att är
uppgifter flyttas. Förändringar inom domstolsväsendet eller för-t.ex.som

innebär inte företagsöverlåtelse eller verksamhetsövergångsvaret ien en
Överföringdirektivets mening. förvaltningsuppgifter mellan olikaav

myndigheter kan inte heller leda till tillämpning direktivet. Bedöm-en av
ningen blir densamma sådana uppgifter förs mellan olika subjekt,överom
till exempel från landsting till kommun, i princip också förvaltmen om
ningsfunktioner läggs privat rättssubjekt. Annorlunda blir det medett
vårt verksamheten ekonomisksynsätt Omär sådan verk-om natur.av en
samhet privatiseras det klart direktivets reglerär måste iakttas. Exem-att
pelvis kan det fråga föra verksamheten vidöver daghemattvara om ett
från kommun till föräldrakooperativ drivs i formenett ekonoen som av en

Ävenmisk förening. vid överföring mellan två offentligrättsliga subjekten
torde dock direktivet bli tillämpligt verksamheten ekonomiskärom av

det skulle kunna fråga föranatur, t.ex. restaurations-överattvara om en

-
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dettjänster ärupphandlinggällerNär det meraexterna nogverksamhet. av
få blidärförtordeBedömningenuppgifter.förvaltandefrågasällan om

näringslivet.privatadetinomentreprenadsituationerviddensamma som

övergångvidanställningsvillkorochAnställningsskydd3.4.3.
verksamhetav

Inledning3.4.3.1.

slutsatsenenighetnågondelbetänkandet inte attiråddeSom omnämnts
delardessasåvitterfordradesintevidaretillslagstiftningsåtgärder avavser

efterregelpåskissadesbetänkandetreservation tilldirektivet. I somenen
oför-övergåranställningsavtalenföreskrivaskulledirektivet attmönster av

verksamhetenarbetsgivarendenförvärvarentilländrade avnya
för-Enligtanställningsskyddslagen.införd ibliavsågsRegelnff..943s.

förvärvarenarbetsgivaren ochtidigaredenöverlåtarenskulle varaslaget
företidensig tillhänförde över-förpliktelserföransvarigasolidariskt som

eller ifartygsjögåendebeträffandegällainteskulleBestämmelsengången.
föreståvidmöjlighetArbetstagarna ettattmed konkurs.samband engavs

punkten läm-på denochanställningenfrånträda ävenarbetsgivarbyteende
särskildaderegeln blevföreslagnadenföljd attlagförslag. Ennades ett av

iarbetsgivarbyteanställningstid vidräknabestämmelsema rätt sam-attom
lagstiftningen. Begreppetutgåkundeverksamhetsövergångarmedband ur

inteövergångensjälvainnebörd i detskullearbetsbrist attannanenges
personalen. Däremotuppsägningförgrundskulle kunnalängre utgöra av

räkning,förvärvarensför sägasåöverlåtaren kunna, sägaskulle uppatt
grundauppsägningenöverlåtas,skulleverksamhetdenpersonal i omsom
kundesådan; detförsäljningenomständighet änpå någondes somannan
hos för-förändringarorganisatoriskakommandefrågaexempelvis omvara

analyserades inteåteranställningturordning ochReglernavärvaren. om
i dettorde få lösasfrågorvissaantyddesdetingående, att sam-menmer

manhanget.

isiguttalatremissinstansersamtligainskjutasbörHär nära sasomatt nog
lagstifmingsåtgärderledamötema,skiljaktigadeliksom ansett attken,

remissinstansemavadåtergekortanledning yttrakan finnasDetkrävs. att
de.

uppfattningmajoritetensdelasig inte kunnaadvokatsamfundSveriges säger
EG-direktianledningvidtas medbehöveranpassningsåtgärderinga avatt
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svensk intesarnfundets uppfattning det uppenbartEnligt är rättatt motvet.
i direktivet.kravensvarar

negligerar EGmajoriteten sin slutsatsArbetslivscentrum attmenar genom
framstår klart direktivet bättre anställdirektivet och det ettatt attsom ger

företagsöverlåtelser de motsvarande svenska reglerna.ningsskydd vid än
frågan också det gällerframhåller betydelseMan är när över-störstaatt av
verksamhet till privat entreprenad. Enligt arbetslivscengång från offentlig

för föras in regel ifinns det starka skäl talar det böratttrum som en an-
rättigheter och skyldigheter enligt de anställställningsskyddslagen attom

arbetsgigäller vid övergången skall föras på denningsavtal över nyasom
varen.

Stockholms inteFakultetsnämnden vid Universitet instämmer heller i slut
lagstiftningsåtgärder obehövliga. själva verket,Iär nämnsatsen att menar

EG-rätteninte i överensstämmelse med på denna punktden, står svensk rätt
heller avhjälpas EG-konform tolkning in-och detta kan inte med en av

instämmer vissaregler. Nämnden i i reservationen, harhemska stort men
på hur lagreglema utformas.tekniska synpunkter bör

vid Lunds synpunkter kommitorskningsnämnden Universitet delar deF som
awisar majoritetens i saken.fram i reservationen och slutsatser

frågan återkomma i saken vidLO inte ställning i vi börutan atttar menar en
medbestämrnandelagen. motiveras med både anställDettaöversyn attav

medbestämmandelagen eventuellningsskyddslagen och berörs änd-enav
dock den direktivet skulle kunna uppfylring. LO uttrycker synpunkten att

angår anställningsskyddet med kompletterande lagändringar ilas vad an-
skulle innebära arbetsgivaren skyldigställningsskyddslagen, är attattsom

anställning bibehållna anställningsvillkor till de anställdaerbjuda meden ny
berörs övergången verksamheten. Dessa erbjudanden bordeavsom av en-

nuvarande turordningsregler. Genom sådan ändring skulleligt LO följa en
välja byta arbetsgivare eller bli kvar iarbetstagarna kunna att att samma

verksamhet med de risker för uppsägning på grund arbetsbrist detav som
medföra. Därigenom frihet behållas,skulle kunna skulle arbetstagarnas och

påverkan på andra regler anställningen och dess upphörande skulle bliom
relativt liten.

SACO svensk inte uppfyller EG-direktivets krav och förordarrättattmenar
i lagen förs in regel direktivet. konsekvenser-det Menatt motsvararen som

måste dock SACOsådanregel enligt övervägas närmare.na av en

ståSAF det torde ganska klart svensk lagstiftning inte på allaatt attmenar
direktivetspunkter uppfyller krav, till bokstaven och varjeom man ser en-

iskildhet för sig. Argumenten delbetänkandet för inte föreslå några lag-att
stiftningsåtgärder dock SAF konsekvensernaväga tungt. attanses menar av

EG-direktivetregel kan överblickas först det står klartnärmotsvararen som
hur bestämmelserna turordning och företrädesrätt kommer utformas.attom

frågan måste analyseras och framhållerMan närmareatt att ettmenar ge-
direktivet till bokstavennomförande oundgängligen förutsätter betydanav

de förändringar lagens regler turordning och företrädesrätt till återanav om
ställning; i kommer effektenfall den samlade lagändring bliannat attav en
orimlig för svenska arbetsgivare.

Svea hovrätt instämmer i reservationen måstesvensk ändras förrättatt att
uppfylla EG-direktivet. Hovrätten däremot inte ställning till hur lag-tar en

skall utformas.reglering teknisktrent
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arbetsrättsligEG-direktiv harinförlivandeframhållerTCO ett somatt ett av
arbets-föregås avtal mellanellerbör skeförsta handkaraktär i avgenom

diskuterade direktivetgäller detdetNärmarknadens menar manparter. nu
arbetsmarknads-de centralamöjligt förrättsligttordeintedock detatt vara centraltbehandlas i generelltdärfrågasådanreglera ettsomattpartema en skyldigheterrättigheter ochdeTCO,Till detta kommer,avtal. attmenar

förstärkningväsentliginnebärarbetstagarnadirektivet enattavser gesom kringgåmöjligheternakraftigt begränsaranställningsskyddet attsomav böranställningsskyddslagenidetuppfattningendärförTCO delardetta. att
i direktivet.bestämmelsernalagregeluttryckligföras in motsvararsomen utfor-sådan regel börpå hursynpunktertekniskadärtill vissaharMan en

mas.

arbetsmarknadsutskottriksdagensocksåkanDet nämnas att
motionsocialdemokratiskavstyrkandemed199394:AU4, enav

EG-direktidet gällerställning i saktagit närha8, inte199394:A synes
arbetill vårt pågåendehänvisat bl.a.ställethar iföljder. Manoch dessvet

änd-förslaget till lagsocialdemokratiskaavstyrktasålundaDet en omte.
lydelse.följandeanställningsskydd hari lagenring om

enligt denna lagföretag förståsdelellerföretagöverlåtelse§ Medl avava direktivomfattas EG-rådetsverksamhetövergångsådan avsomav
februari 1977.den 1477187EEG av

föreföretag eller delöverlåtaArbetsgivare ett3 § ettatt en avsom avsera övergången under-månad föreskallarbetsgivaretill senastentag annanen överlåtelsen.tilltänktadenberörda arbetstagarerätta om

ochövergår också rättigheterstycketförstaiövergångVid sådan som avses
förgäller vid tidpunktenanställningsavtal över-enligt deskyldigheter sotn

arbetsgivaren docktidigare ärarbetsgivaren. Dengången på den gente-nya
sig tillförpliktelser hänförföransvarigfortfarandearbetstagaren sommot

övergången.tiden före

14 da-arbetstagarendockgällerstycketi förstaVad sägs senastomsom överlåsin hoskvarstå i anställningviljaförklarat sigövergångenföregar
taren.

sambandvid övergång igällerförsta-tredje stycketiBestämmelserna
konkurs.med

tillikamotionen,socialdemokratiska utgöriFörslaget den en reservasom
medflera beröringspunkteralltsåbetänkande, hartion i utskottets reserva

bör uppmärksammas,skillnad, ärdelbetänkande. Entionen i vårt attsom
i sinvälja stå kvaranställdeenligt motionen den rättförslaget att attenger

Konsekvensenöverlåtelsen.arbetsgivarenden tidigareanställning hos trots
bli anställde löperbl.a. kunna denskulleställningstagandesådant attettav

reservatioarbetsbrist hos överlåtaren. Igrundbli uppsagdrisk att aven
för anställdeendast dendelbetänkandet föreslogs däremot rätti attennen

med till denhon inte önskade följaelleranställning hanfrånträda sin om
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följastår sålunda enligt den modellen mellanarbetsgivaren. Valet attnya
fortsatt anställning alldeles oberoendeeller helt avstå frånmed att av om

överlåtaren eller förvärvaren.detta skulle hosvara

övervakningsmyndighet enligtockså anmärkas EFTAzsHärefter bör att en
kommit fram2 1994 till den svenska regeringen har tillskrivelse den maj

i på fem punkter avviker från direktivet se bi-lagstiftningen här landetatt
tillfälle skrivelsen inom två måna2. Regeringen har fått bemötalaga att

der.

till och till redogörelsen i avsnitt 3.2.Med hänvisning vad sagtssom nu
förfår framgå åtgärder måste vidtasoch 3.3. det attatt anpassaanses

framträder tydligt sedansvensk lagstiftning till direktivet. Det än mer
såväl betydelsen reglerna på anställhar haft möjlighet överblickaatt av

övergångsreglerningsskyddets område deras inverkan på de be-somsom
villkor enligt kollektivavtal. det följande kommer vi koncentreraIrör att

infoga reglerna ipå hur på rimligt och godtagbart kansättettoss man
svensk lagstiftning.

principiella uppfattningen införlivandeVi vill tillägga vi delar denatt att av
arbetsrättsliga direktiv så långt möjligt bör ske kollektivavtal.genom
Direktivet företagsöverlåtelser dock sådan det fårär natur attom av anses
erforderligt lagstifta i frågan. finns självklartUtrymme deutöveratt att
miniminivåer sålunda läggs fast i lagstiftningen nödvändigagörasom
anpassningar i övrigt kollektivavtal jämför artikel i direktivet.7genom

Vid vår granskning står i denna del två problemkomplex i förgrunden. Det
första gäller det skydd för fortsatt anställning hos förvärvaren direktisom

vid verksamhetsövergångar. Villkoren enligt anställningsavtaletvet ger
skall gå på förvärvaren automatik,med och uppsägning på gnmdöver av
övergången förbjuden. verkningarDessa kan knyta tillär sägas närmast an
anställningsskyddslagens regelverk. Den andra frågeställningen berör ar-
betstagarnas villkor enligt såvälockså behålla de enskildarätt att som an-
ställningsavtal och anställningsförhållanden kollektivavtal gällt hossom
överlåtaren. Här berörs regler kollektivavtalens ställning vid företags-om
överlåtelser i medbestämmandelagen 28 §. Vi kommer behandlaatt pro
blemställningama i den ordning angetts.som

-
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anställningfortsattSkyddet för3.4.3.2.

återanställtillhararbetstagaren rätttankenSvensk bygger atträtt en
framfördelsmed förtursrättförvärvarenhosanställning,dvs.ning, en ny
kortareharanställdatidigareandraframfördelssökande, ensomexterna
i principanställningsavtalen däremotskalldirektivetEnligtanställningstid.

huvudöverlåtelseingen överägt taget,tillämpasfortsätta rumatt som om
uttryckligen förbjusådanövergången ärpå grunduppsägningoch somav

4.1.artikel 3.1 ochden

bestämmelsesvensksigtänkakrav kandirektivetsuppfyllaFör enatt man
erbjudalagregel skalltvingandeenligtförvärvareninnebär att ensom

i denvillkoroförändradepå övertagnaanställningpersonalöverlåtarens ny
denskullebestämmelsesådanmedFördelen attverksamheten. varaen

återanställtillföreträdesrättreglernuvarandevåratillknyterbättre oman
leda tillÄven skulle kunnalösningteknisksådanning. resammaom en

skulle godtastroligt deninteemellertiddetdirektivet attsultat är avsom
automaticallyareanställningsavtalenuttalatEG-domstolen, attsom

transfer DUrsofact of thetransferee by thetransferred theto mere
svenska reglernadevidarebyggaövervägdelikvälOmmålet. attman

fleraframhållasocksåbör detåteranställning,till attföreträdesrätt avom
upparbetadpå årsdessa kravenkringgärdarbegränsningar ettde som

upphävas.nödvändigtvis fåravtalsområde etc.anställningstid, samma
del för-tillgällandetillmed knyta rättskulle vinsten storDärigenom att an

enligt vårsådanaåteranställningsreglemasaksvinna. En är att somannan
självai vadändraslagstiftningenbehållas,uppfattning bör även avserom

se nedan.överlåtelsesituationema

så,direktivettolkatill handsuppfattningenligt vårligger närmare attDet
åtgärdmellankommandenågongodtagbart med att ettintedet är somatt

Birgitta Nyström,Blanpain ochträffas se Rogeranställningsavtalnytt
denföljer just189. Detta1994,arbetsmarknad,ocharbetsrättEGEU avs.

enligtöverlåtelseövergångseffektenautomatiskabeskrivnatidigare som en
Samtianställningsförhållanden.anställningsavtal ochskall ha pådirektivet

svårt frigöranämligendefinitionsproblem. Detföreligger här ärdigt attett
anställningsavtal justnyttfaktiskt frågatanken detsig från är ettatt om

fårarbetsgivarsidan. Detpåpartsbyteskettdet hardet skälet ett en-attav
rättsteknisk föremedarbetabli frågamening därförvårligt att enom

leder till arbetstaanställningsavtal. Dettaoförändratställning attettom
kundehanförvärvarenanspråkrikta sättkan mot samma somgaren
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bara utgångspunkt viöverlåtaren. Vad dockärgöra sagtsmot ensom nu
frånträdafrågor solidariskti det följande tillåterkommer rätt attansvar,om

m.m..anställningen

föreskriver anställlagregelalltså det fordrasVår slutsats är attatt en som
automatiskt skallanställningsförhållanden hos överlåtarenningsavtal och

artikel 3.1. Vidare bör det efterförvärvaren motsvarandegå över
lagfäst förbud uppsägning på grundartikel 4.1 införasmönster ett motav

Även automatiskt verkande regeln indirektöverlåtelsen i sig. denomav
uppsägningsförbud ansluter den föremed sig sådantkan förasägas ett nu

till direktivet. Dessutom där-tekniken på tydligareslagna görsättett man
verksamhetsövergången inte längre kan betraktasigenom klart ettatt som

uppsägning. De förordade reglernafall arbetsbrist medger tarsom nuav
anställningsavtalet och bör föras in i anställnings-sikte det enskilda

tillämpasblir bestämmelserna kommerskyddslagen. En följd detta attav
in lagen, inte på andra. Denpå de arbetstagare faller under den mensom

direktivetligga häri får dock förenlig medbegränsning kan ansessom
målDanmols Inventar-målet ochjämför artikel 4.1 andra stycket samt

23784 Kommissionen Belgien.mot

enligt anställningsavtalen skall kan lämpRegeln villkoren överattom
januari 1994 gällande bestämmelsenligen infogas efter den sedan den 1

skyldig skriftligen informera arbetstagarnaarbetsgivaren äratt att omom
§. regel förbudinnehållet i anställningsavtalet 6a En uppsägmotny om

saklig grund förning föras in komplettering reglernakan som en av om
uppsägning 7 §. I detta sammanhang bör det uppmärksammas att provan

överlåtaren uttryckligen kommer omfattasställd personal hos inte att av
lagfasta förbud avsluta anställning just på grund överlådetta mot att en av

framhållas inte heller den provanställd får drabtelsen. Det bör äratt som
på sådant provanställningen avslutas enbart på grundbas sättett att av

överlåtelsen. Vi det inte påkallat med lagtekniskt ingripande påettanser
Några inskränkningar i på andra justden punkten. grunderrätten änatt

överlåtelsen avsluta provanställningen aktualiseras inte direktivet.genom

Uppsägningsförbudet, med regeln anställningsavtalensammantaget attom
framstårskall relativt okomplicerat avsikten verk-över, när är attsom
förvärvaren skall bedrivas såsom tidigaresamheten hos några uppsägutan

ningar eller andra organisationsförändringar. Om emellertid sådana föränd
ringar bli genomförda, flertal spörsmål. Det bör framhållasettavses reses
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arbetsstyrkaniförändringarförhindrainte skalluppsägningsförbudetatt
sådan.överlåtelsenorganisatoriska skälandra änsker somm.m.avsom

organisapå grunduppsägningarutsträckningdå i vilkenFrågan är avsom
verksamhetsövergång,samband medvidtas itionsförändringar kan vemen

uppsägningareventuellaverkställaförvärvarenelleröverlåtaren ägersom
turordföreskrifterkan få förregelförändringamavilken effekt omsamt

återanställning.ochomplaceringning,

exempel därfleradetreglerna kanföreslagnainför deOm gesnuman
hanteraförfaranden förförbjudna övertatillåtna ochmellan attgränsen en

svårbedömda.framståröverlåtelsemedsambandlighetssituation i somen
uppsägningsförbudetangivnalångt detfråga hurberättigatDet är att

sig.sträcker

överlåtaren inteövertalighet konstaterasdet tillfälle dåvidharExempel I . medbestämmandeförhandlingar verk-Eftersälja verksamheten.övervägt att
uppsägningstiSedangrund arbetsbrist.personal påuppsägningställs avav

börjar överlåtaföretagetpersonal har lämnatoch övertalighar löptdema ut
meddiskussioner inledsverksamheten ochsäljaöverväga en preattren

medbestämmandeförhandlingar fattasEfterförvärvaren.köparesumtiv
kvar i förepersonal finnsverksamheten. Denförsäljningbeslut somavom

uppsägningar aktualiserasytterligareochmed till förvärvarenföljertaget
redan harde uppsägningarstår självfallet klartfall detinte. I detta att som

uppsägningsförbudet.överlåtaren inte berörsvidtagits hos av

Överlåtaren inteövertalighet konstaterastillfälle dåhar vid detExempel
verk-medbestämmandeförhandlingarverksamheten. Eftersäljaövervägt att

löpandearbetsbrist. Underpersonal på grunduppsägningställs upp-avav
och dis-sälja verksamhetenbörjar överlåtarensägningstider överväga att

fat-medbestämmandeförhandlingarEfterförvärvaren.kussioner inleds med
såOverlåtelsetidpunkten läggsverksamheten.försäljningbesluttas om av

redanpersonalförvärvaren, den ärpersonal följer med tillall även somatt
får arbeta föruppsägningstidepunder slutetoch sålundauppsagd avsom

i detta fallaktualiseras inte. Avenuppsägningarförvärvaren. Ytterligare
grundenöverlåtelsen i sigheller kunnatorde det inte som ansesvaravara

uppsägnings-direktivetsberörs inteoch förfarandetför uppsägningarna av
förbu .

Överlåtaren harövertalighet föreliggerkonstateratExempel har att men
uppsägning på grundmedbestämmandeförhandlingar införnågrainte inlett

och inle-sälja verksamhetenbörjar hanarbetsbrist. I stället överväga attav
undergenomföra köpetönskardiskussioner med förvärvaren. Denneder

Overlåtaren inlederminskas på visstförutsättning övertaligheten sätt.att
denövertaligheten ochmedbestämmandeförhandlingar på grund stunav

personal, varvid deverkställs uppsägningförsäljningen. Härefterdande av
detta fallockså beaktas. l Iförvärvaren har haftsynpunkter synessom

direktitillåtet läserför vad kansignärma gräns om mansom varaenman
viddärvidOm uppsägningsförbudetefter dess bokstav.vet ges en mer

grunden förjust överlåtelsen kunnaskullesträckt betydelse utgöraanses
mellankommandegälla överlåtarenuppsägningarna. Detta utan ensynes om

i låtituppsägningar. Han hade kanske ställetförsäljning aldrig hade vidtagit
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betydelse i frågabestå. inskränkt uppsägövertaligheten Med omen mer
gällandedock lika kunna uppsägningsförbudet skulle göragärna attman

organisationsförändringar ii andrafaktiskt har sin grundningarna rent
sig. 2överlåtelsen i Manberor inteuppsägningamaverksamheten,

följaövertaligheten skalldirektivet följerifrågasätta detkan också attom av
organisationsförändringaråberopandeundermed till förvärvaren, avsom

övergången eller sådanaförst efteruppsägningarnafår verkställa om
överlåtaren.verkställas redanorganisationsförändringar på något kansätt av

egentligen liggerklart vadalltså det inteexempel 3 visarSärskilt äratt som
överlåtelsen i sig. Vigrunduppsägningdirektivets förbud när-i mot av

förvär-överlåtaren ochspörsmålet vilkenderadärmed också avomossmar
Annorlunda uttryckt kanövertalig personal.får säga manuppvaren som

uppsägningförbudråda absoluttidsmässigt skallfråga sig det motettom
tagitförsäljning harfrån planernafrån överlåtarens sida det att enen

exempel 3 ovan. Evenövergången skerform fram till dessfast ochmer
förvärvarensfrämst dikterasi det skedettuella uppsägningar avsynes

önskemål.

turordning,tydligt frågornaskall lösas detdessa problemNär är att om
återanställningomplacering och berörs.

uppkommavi belyst de problem kanvårt delbetänkande harI när regsom
parallellt. Vi har förordatomplacering skall hanterasturordning ochler om

varefter eventuellaturordningsfrågoma behandlas förstdärmönsterett
klart vilka anställda hotasverkställs sedan det ståromplaceringar som av
sådan omplacering skall ske iockså föreslagituppsägning. Vi har tur-att

§ i vårt förslag.ordning 27

det given utgångspunkteffekterna direktivet analyserasNär är attenav
arbetsgivamåste hos ochturordning och omplacering hanteras sammaen

Det fårliksom åtgärderna skall vidtas hos den sägeratt upp. ansessomre,
åtgärderna så förfarande får hanteras hosuteslutet delaatt attupp samma

arbetsgivare.flera

säljas,föreligger övertalighet i den verksamhet skall detOm det ärsom
personalen medbakgrund inte givet det till fördel fördenna ärattmot en

överlåtaren övertaligheten. Det kanregel hindrar hanteraratt varasom
företag placeraså överlåtaren har bättreär större attatt ett resurser omsom

Följer personalen meduppsägningshotad personal vad förvärvaren har.än
fråga uppsägning medan det hos överlåtill förvärvaren blir det kanske om

omplacering till del företagethade kurmat räcka med äntaren en annan av
också föreligga.skall säljas. förhållandet kan dockden Det motsattasom
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bättreföretag medkanFörvärvaren större attett genom om-resurservara
fråga sig vilketalltså anledningharhindra uppsägningar. Manplacering att

gäller lösa dessadethuvuddirektivet näröver atttagetutrymme ger
spörsmål.

Vi har ti-särskild betydelse.EG-domstolenfrånTvå domar synes vara av
i relevanrekapitulera demfinner här anledningdessaberörtdigare attmen

direktivettolkninginvändes det justDUrso-måletdelar. I att somavta en
tillöverlåtande företaget kanbehålls i detövertalighetenförhindrar att vara

antingen påföreligga, menadeNackdelen kannackdel för personalen. man,
skäletfrån affären eller detförvärvaren avstården tilltänktagrund att avav

får behållafördel kan ligga i depersonal förlorar denövertalig attatt som
direktivet inteDomstolenanställning hos överlåtaren.sin attsynes mena

för lösalåter överlåtaren bäranationella reglerhindrar attansvaretsom
så långt möjligtbestämmelsernaförutsättningövertaligheten, under att
dock i ljusetuppsägning. uttalande börförhindra Dettasyftar till att ses av

särskilda regler enligt italiensk lagvissadomstolen hade prövaattatt som
särskild förvaltning. Avi kris kan underföretagstadgar sättasstörreatt en

medlemsstaterna har friKatsikas-målet vidare följadomen i storattsynes
fri vilja avstår fråndå arbetstagarnareglera den situationenhet att av egen

anställtillåtas frånträdaArbetstagarna kanfölja med till förvärvaren.att
Domstolenanställning överlåtaren.tillåtas stå kvar i hosningen eller öpp-

alternativ så.emellertid för fler ännar

följande slutsatser.Vi drar

direktivetsmening saken inte förstås påEnligt vår kan änsättannat att
förhållandevis begränsad räckvidd. Det tordeuppsägningsförbud har en

ellerhindra uppsägning sker just på grundegentligen bara att snarareav,
skulle det alltså finövergången sådan. Därmedmed åberopande somav,

sakligt motiveras andra organisatoför uppsägningarutrymme avsomnas
detprincip alltså arbetsbristbegreppet tillämpligtriska skäl. tordeI närvara

uppsägning. viktigaövergången i sig läggs till grund för Deninte är som
övergångenanställningsavtal finns vid medhuvudregeln dock deär att som

övergångautomatik skall på förvärvaren, och detta gäller ävenöver om
löpande uppsägningstid.sker under

någotföljer enligt direktivet inte föreliggaAv det sagda det kanatt anses
för förvärvahinder låter överlåtaren vidta uppsägningamamot att man

räkning turordningskretsama då bestäms hos överlåtaren.och attrens
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övertalighetliksom iHärigenom kommer enligt nuvarande system en--
överlåtaren. Omplaceskall säljas kunna lösas hosden verksamhet attsom

alltså hosuppsägningshotad personal sker honom.ringsåtgärder m.m.av
under löpandelikväl måste kommerDe arbetstagare sägas upp-uppsom

till förvärvaren. framgårsägningstid huvudregel följa med Dettaatt avsom
består överlåtelsetidpunktenanställningsavtal vidregeln deatt somom

till återanställning kommer i såautomatik går Företrädesrättenmed över.
förvärvaren. Arbetstagare harfall gälla i förhållande till sagtsatt som upp
uppsägningstiden följer med verksamhetenöverlåtaren och underav som
efter övergången bli omplacerade tilldock inte krav påkan att evenresa

återståendetuellt lediga befattningar hos förvärvaren under den uppsäg
anspråkSådana lediga tjänster kan komma i endast iningstiden. de att ta

till återanställning.kraft företrädesrättenav

också tilläggas uppsägning godtagbara organisatoris-bör kanskeDet att av
övergången turordalltid kan vidtas förvärvaren efter ochka grunder attav

då bestämmas hos honom. I den situationingskretsama också kommer att
i överlåtna verksamheten komma ingå ikan personal den att sammanen

varit anställda förvärvaren.turordningskrets personal tidigare hossomsom
kollektivavtal,Turordningskretsama bestäms tillämpliga lagregler ellerav

bli.och kan inte generellt uttala sig vad slutresultatet kommer attman om

funnit inte möjligt några allmängiltigaVi har således det äratt att ge an-
visningar för hanteringen övertalighetssituationer. Därtill skiljer sig för-av

olika alltför åt. Samtidigt det tydligt dethållandena i fall mycket är att
ibland betydelse hur frågan löses i praktiken. finns alltså allkan ha Detstor
anledning för berörda uppmärksamhet saken. Det ärägnaattparter en-
ligt vår mening önskvärt frågorna löses i kollektivavtal. Därigenom äratt
det möjligt åstadkomma den nödvändiga anpassningen till förhållandeatt

i enskilda fallet. Kollektivavtalen får dock inte innebäradet exempelvisna
den föreslagna och tvingande regeln förbud uppsägning di-att motnu om

överlåtelsenrekt på grund träds för Men det bör tillåtetnär. t.ex. attav vara
förarbetsgivarsidan i avtal bransch förbinder sig arbetstaett gentemoten

garorganisation bara hos överlåtaren vidta uppsägningar på grundatt av ar-
inför överlåtelse.betsbrist en

Vidare EG-domstolenhar slagit fast länderna i sin nationel-nämnts attsom
rättsordning kan tillåtas ha regler bestämmer hur skall igörasom man

den situationen då arbetstagarna viljafri avstår från följa medattav egen
till mångaförvärvaren. Frågan torde gånger ha begränsad praktisk bety-en
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tillarbete knutentill fortsattmöjlighetenfall då äri alla degällerdelse. Det
vilket försåledesOftast detsäljs. lärverksamhetanställning i den som

in-anställdasligga i dedirektivetbakomgrundtankamaövrigt är en av
verksamhetenfå följa medanställningsvillkoroförändrademedtresse att

fallet.situationer då så inteförekomma ärdockDet kantill förvärvaren.
arbetsgivarefölja med tillvillskäl inteolikaOm arbetstagarna en nyav
därförVirelation.sådantvingas in irimligen inte attbör de manmenaren

förregler detlagstiftninginhemskimöjlighetensigbegagnabör att geav
anställdamellan deValet stårfölja med.inte villfall då arbetstagarna att ge

ståmöjlighetdemanställning ellersinfrånträdahelt attatträtt enatt geen
beredaslikväl inte kunnariskenöverlåtaren medanställning hosikvar att

där.fortsatt arbete

till ökatEG-direktivet syftarbeaktamening börEnligt vår ettattman
påbör det skeinförs i svenskdirektivetNär rättskydd för arbetstagama. ett

i för-rättsordningeninhemskaenligt denföljdverkningarnasådant sätt att
Enligtför arbetstagama.blir negativagäller intevadhållande till som nu

in iskyldighet för arbetstagarnanågonfinns det integällande atträttnu
anställalltså kvar sinharförvärvaren. Deanställningsförhållande medett

överlåtaren. Denne hardvs. hostidigare,arbetsgivarening hos somsamma
regler.enligtövertalighethanterasjälvfallet möjlighet gängsedock att en
omplaturordning ochreglerkommerblir aktuella,uppsägningarOm om

vårtverksamhet. Medöverlåtarensavseende påmedtillämpascering att
bibehållna möjligheöverlåtna rörelseni denarbetstagamabörsynsätt vara

eventuellablirFöljden dettaöverlåtaren.kvar hos attstannaten att av
överlåtaren. Dethandläggs hosvidkommandeför derasövertalighetsfrågor

nackdel förfördel ellermån dettagenerellt i vadintekan ärsägas ar-enen
goda omplacearbetsgivare medOm överlåtarenbetstagaren. är storen

lång anställningstid,hararbetstagaren dessutomochringsmöjligheter om
övergång tillsigfördel för arbetstagarendet motsättakan att enenvara en

hosanställningstryggheten kaneftersomförvärvare, störremindre vara
armorlunda. Vi finnerställa sigfall situationenöverlåtaren. andra kanl av

anställningsförhålfå välja hansskallskäl varje arbetstagaredessa attatt
till förvärvaren.skall övergålande inte

vi det motiverattill förvärvaren,gårfall där arbetstagareI de över attanser
överlåtarenstycket låtaartikel 3.1 andratillåtet enligtpå det sätt är an-som

hänförekonomiska förpliktelsermed förvärvaren försolidariskt somsvara
få oskäliga konsekvenserövergången. Det skulle kunnasig till tiden före

ll
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förvärvare med be-till litenefter övergångdeför arbetstagarna t.ex. enom
vidhålla sina krav denmöjlighetenekonomi gick mistegränsad motattom

ifrågoråterkommer till dessaöverlåtaren. Vidvs.ursprungliga gäldenären,
specialrnotiveringen.

4.1artiklarna 3.1 och böranpassningbehandlat hurVi delvishar avennu
följandegäller artikel 4.2 kanNär detförhållande till svensk säske i rätt.

förändring arbetstagagenomgripandemedförOm överlåtelsen avengas.
föreskrivsanställningen upphör,anställningsvillkor med påföljd attrens

för anställningansvarigarbetsgivaren skallartikeldet i denna attatt anses
relativt väl till vadartikel ansluter denförstått dennaSom vi harupphör.en

i fråga provoceradeenligt svenski dag gäller uppsägredan rätt omsom
påkallatomedelbartdärför inteavsnitt 3.3.1.. Det kanningar se anses

delbetänkandet föreslogframhålla vi iVi vill docklagändring.med atten
direktskulle komma tilluppsägningari fråga provoceradepraxisatt om

anställningsskyddslag.förslag tilllO § i vårtuttryck i lagtexten en ny

åter-reglernanågot ytterligare kommenterafinns anledningDet att omnu
beräkning anställningstid.anställning och av

anställningsavtalen skallGenom förordade reglernade över automaatt
bestämmeluppsägning, kommerskall råda förbudtiskt och det motatt ett

betydelse vid själva verk-sin särskildaåteranställning förloraattsema om
återanställning vid verksarnhets-tillsamhetsövergången. Företrädesrätten

arbetstagarnainnebärövergång på det svenskabygger attsystemet som
anställningsavtalträffaöverlåtaren för eventuelltsägs ett nyttattupp av

ändå finnas regler för återanEnligt vår mening bör detförvärvaren.med
företagsöverlåtelser. kan tänkas detkopplas till Detställning kan attsom

uppsägningstider har löptpersonalvid överlåtelsen finns uppsagd utvars
dåtill återanställning. Dessaendast har latentoch ärrätt personersom en

då inteöverlåtelsetidpunkten och kommerinte anställda vidatt somanse
från EG-direktivet hämtade regelnha någon fördel denheller att omav

till återanövergång anställningsavtalen. Företrädesrättenautomatisk av
liksom i dag,alltså bakgrunden,ställning enligt svenskt lag bör denmot

så måttoverksamheten. I kommergälla i förhållande till förvärvareen av
sträcka sig något längre enligt svenskalltså skyddet för arbetstagarna att

EG-direktivet.vad följerrätt än avsom

anställningsavtalen följer med till för-Vi har alltså föreslagit regler attom
avtalAnställningsavtalet därigenom likställt medkanvärvaren. ettanses

-
-

-

-

-
-

-

-



Övergång verksamheter 911994:83SOU av

Där-och arbetstagaren.ingånget mellan förvärvarenursprungligen ärsom
densärskild regelomedelbart behovfinns det ingetmed an-som gerav en

eftersom såföretagsöverlåtelser,vidanställningstidräknaställde rätt att en
tillavsiktenhuvudregeln. eftersomMen är rättföljer redandan atträtt av

påefter uppsägninggälla för denskallförvärvarenåteranställning mot som
övergången,anställning föresluta sinarbetsbrist har kommitgrund attav

företagsöverlåtelser allt-vidanställningstidberäkningfyller regeln avom
behållas.bl.a. på grund däravfunktion. börjämt Denen

företräi reglernaövergångfrågeställning begreppetsärskildEn rör om
anställningstid. Begreppetberäkningåteranställning ochtilldesrätt avom

i EG:s direk-övergångsbegreppetinnebördintehar nämligen somsamma
arbetsrättslig lagstiftbeträffandegällerförhållandetiv. Detta även annan

avsnittbehandling itillfrågeställningenVi därförning. tar gemensamupp
3.4.6.

Pensionsförmåner

liknanpensionsförrnåner ochi artikel 3.3gäller bestämmelsenNär det om
de kan följande sägas.

invaliditets- ochtill ålders-,föreskriver arbetstagarnasDirektivet rättatt
utanförpensionssystemgrund kompletterandeefterlevandeförmåner av

socialförsäkringssystem inte skallförfattningsreglerademedlemsstatemas
övergång anställningsavtaautomatiskbestämmelsernaomfattas avomav

skallanställningsvillkor. Däremotkollektivavtaladeskydd förlen och om
för skydda arbets-åtgärder nödvändigavidta demedlemsstatema är attsom

såvitt gäller rättigheförutvarande arbetstagares intressenochtagarnas --
åldersfönnåner, in-berättigar dem tillomedelbart eller i framtidenter som

sådana kompletterandeefterlevandeförrnåner, på grundklusive pen-av
sionssystem.

övergång anställningsavtalet börregeln automatiskföreslagnaDen avom
för berörda förmåtill bestämmelser undantagmed hänsyn dessa göra nu

anställningsvillkor underi enlighet med sinaarbetstagareDen somner.
pensionsfordran, har värde ochlång tid upparbetathar ett stort somen som

således inte på grund dennågon gång i framtiden, kanskall falla ut av re
Ochanspråk i detta hänseende förvärvare. dengeln rikta sina mot en som

automatiskt på grund regeln behövaförvärvar verksamhet skall inte aven
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förbikanske hartidigare gjorda utfastelser, hanför omfattande, somsvara
verksamheten.träffade avtalhan övernär att tasett om

pensionsutfästelsetryggandefinns i 1967 års lagreglerDe om omsom
direktivets krav på vidtagandetillräckliga uppfyllaförfår att avm.m. anses

pensionsfönnåner.intressen i frågaför skydda berördasåtgärder att om

för anställningsvillkoren3.4.3.3. Skyddet

Inledning

28 § medbestämmandelagen kan be-tidigare konstateratVi har att vara av
företagsöverlåtelse.anställningsvillkorens ställning vid Paratydelse för en

frågansikte kollektivavtals fortsatta verkan ochgrafen dock etttar om
artikel 3.1 ianställningsvillkoren indirekt berörd. Enligt direk-endastär

bestämmelse i 6b § anställnings-enligt vårt förslag tilltivet och en ny
rättigheter skyldigheter gå på förvärvarenskyddslagen skall och över

automatik.med

direktivet framgår vidare förvärvaren efter överlåtelsenartikel 3.2 iAv att
på sättskall bunden villkoren i löpande kollektivavtalav sammavara

dessöverlåtaren sådana villkor. skall gälla tillbunden Detta attavsom var
kollektivavtal har börjat gäl-avtalets giltighetstid har löpt ellerut ett nytt

förela. Medlemsstaterna får begränsa den tidsperiod bundenhet skallnär
får inte inskränkas till kortare period år.ligga, tiden änatt ettavsemen en

Enligt artikel 3.3 skall punkterna och 2 i artikeln inte omfatta vissal sär-
tillskilt angivna privata, företagsbaserade rättigheter ålders-, invaliditets-

eller efterlevandeförrnåner. Skyldigheten denna pensionsutgöraatt typ av
betalningar e.d. från arbetsgivaren till den anställde skall alltså inte över
enligt direktivet, och det saknar betydelse åtagandet delärom en av an-
ställningsavtalet eller inte.

finns anledning ställning till vad direktivetDet besettnärmareatt tanu
innebär i fråga anställningsvillkoren och lagstiftningsåtsvenskaom om
gärder krävs några ytterligare försvåraspunkter. Analysen dock attav
EG-direktivets innebörd många punkter oklar. Vi bedömer det ändåär

angelägen uppgift så långt möjligt igenom direktivets inne-attsom en
håll för vägleda aktörerna på den svenska arbetsmarknaden. Ett inför-att
livande EG-direktivet får också indirektadel följdverkningar förav en
svensk bör belysas.rätt som
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kollektivavtal pålöpandevillkoren iskall bundenF ärvärvaren vara av
villkordessaöverlåtaren bundensätt avvarsomsamma

villkoren i löpandebundenskall förvärvarendirektivetEnligt avvara
villkor.bunden dessaöverlåtarenkollektivavtal på sätt var avsamma som
förhålsikte på förvärvarensmåstebestämmelsenstår klart denDet taatt

kollektivavtals-imedlemskap denlande till de arbetstagare genomsom
villkobundnaöverlåtarenarbetstagarorganisationen hosbärande var av

medbestämmandelagen.27 §§kollektivavtal se 26 ochi överlåtarensren
andra arbetstagarnainte debestämmelsen däremotsaken berörSom vi ser

eller medlem-oorganiseradede arbetstagareöverlåtaren, dvs.hos ärsom
överlåtaren.kollektivavtal medinte hadeorganisationi någon sommar

i de-för överlåtarenrättsligt hinderutgjorde inte någotKollektivavtalet att
kan överlåSom tidigareanställningsvillkor.andrafall tillämpa angettsras

handlar dettakollektivavtalet hanbryta sättvisserligen mottaren om
skadestånd till den arbetstagarorgabetalaskyldighetpå sigoch dra atten

förhållande3.3.2..kollektivavtalet avsnitt Dettainisation är motpartsom
anställningsavtal träffas medgiltigheten detdock intepåverkar ensomav

avviker frånföreskrifterinnehållerarbetstagare detutanförstående när som
kunna avtalaförvärvarenbakgrunden börkollektivavtalet. Mot den även

i överlåhinder villkorenutanförstående arbetstagarnafritt med de utan av
bakgrundskall bl.a.ställningstagandekollektivavtal. Detta mottarens ses

organisationmed i någoni Sverigeflertalet arbetstagaredet ärstoraattav
ickeHärtill kommer dearbetsgivaren.kollektivavtal medhar attettsom

anställningsavtal,enskildakollektivavtalsbundna arbetstagarnas som nor-
enligt denöverlåtarens kollektivavtal,sitt innehåll frånhämtatmalt har re

oförändrade tillavsnitt skall förasi föregåendeföreslagitsgel har översom
förvärvaren.

anställningsvillföreskrifterdirektivetslinje det sagda liggerI med att om
något kollek-inte bundentillämplighet överlåtarensaknarkoren när avvar

faktiskt någonöverlåtarengällertivavtal. Detta utanrentoavsett menom
dominerandei något för branschenvillkorenrättslig förpliktelse tillämpade

heller till-föreskrifterna i direktivet inteMed vårtkollektivavtal. synsätt är
inte hade någon anställd,tiden för övergångenlärnpliga överlåtaren vidnär

kollektivavtalet.bundensom var av

innebär förvärvaren skallberöra vad detVi kommer närmare attattsenare
överlåtaren.kollektivavtalsvillkoren påbunden sättsamma somvara av

-
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har löptavtalets giltighetstidskall bindande till dessVillkoren utattvara

giltighetstid löpt ut kan dettill avtalets hargäller kriteriet dessVad att
språkversioner direktivet kan hai andraförst konstateras att avnyanserna

until ofengelska versionen heter det the date terminationbetydelse. I den
jusquä laagreement. På franska står det dateof collectiveexpiry theor

convention collective, och den tyskade lexpirati0n dede résiliation ou
Kollektiv-bis Kündigung oder dem Ablauf desversionen talar derom zu

delladella risoluzionevertrags. På italienska heter det fino alla data 0
collettivo.scadenza del contratto

iför överlåtarens kollektivavtal. Om detfråga giltighetstidenhärDet är om
visst datum, torde det stå klartstår det ovillkorligen löperavtalet ut ettatt

avtalsvillkoren längre till detta datum.förvärvaren inte bunden änäratt av

viss giltighetstid harvad skall gällaosäkertDet närär som anses enmera
avtalet skall upphörauppsägning föri avtalet, det krävs attangetts men en

direktivet avtalet faktiskt måstetiden löper Innebärden sägasnär attut.
giltighetstiden löper ut Enligttillräckligt den angivnaeller detär attupp

alternativet till hands, i fallvår mening ligger det närmare närvartsenare
fortfarande fanns kvarövergången sker vid sådan tidpunkt detatt enen

överlåtaren organisation uppsägningmöjlighet för eller hans att genom- -
giltighetstidens utgång. Vid tiden förvid den angivnafå avtalet upphöraatt

på avtalsvillkorenövergången kunde arbetstagarna inte säkra attvara
till tidpunkten, de hade kvar hosskulle gälla längre denän stannatens om

överlåtaren.

gil-särskild betydelse för svensk del vad kriterietVad har rätts är omsom
tighetstid innebär överlåtarens kollektivavtal upphör till följdnär upp-av

medbestämmandelagensägning. Enligt huvudregeln i 28 § första stycket
sådant efter övergången gälla förskall överlåtarens kollektivavtal som

kollektiv-förvärvaren i den mån han inte redan bunden någotär annatav
överlåtarenavtal. I andra stycket finns det regler och arbetstagar-som ger

i kollektivavtalet särskilda möjligheter något inte harparten att- annatom
avtalats; 4 § uppsägning få kollektivavtaletandra stycket attse genom

Överlâtarentill följd övergång. tillåts påupphöra just justattt.ex.av en
grund övergången och främst i förvärvarens intresse avtalet.sägaav upp
Direktivet torde inte kräva överlåtarens kollektivavtal sådant följeratt som
med till förvärvaren. Det bara anställningsvillkoren de norrnativa villär
koren i avtalet skyddas. Däremot skyddas inte de verkningart.ex.som
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arbetstagarsii frågasvenskenligtkollektivavtal har rätt t.ex.omettsom
medinflytande.dans

uppsägningeftergällaalltså upphörasådant kanKollektivavtalet attsom
då detta inne-FråganMBL.28 § 2till följd övergången ärjustoch st. om

skulle imening. Följdendirektivetsigiltighetstid har löptavtaletsbär utatt
anställningsvillkoren ibehöver tillämpa över-förvärvaren intefall bliså att

Även oförenligtolkning inte heltsådankollektivavtal. ärlåtarens enom
syftettolkningen striderklartframstår detordalydelsen,med motattsom

till följdavtalet upphördet uppsägfall gällermed direktivet. I närvart av
påförvärvarentroligtframstårarbetsgivarsidan. Detning från attsom

kollektivavtalsvillkorenskall bundendirektivetgrund trots attvara avav
uppsägningen.gällaupphörtavtalet sådant har att genomsom

påpekas kriterietocksågiltighetstid bör detgäller kriterietdetNär attom
kollektivavtalsvillkobundenhetenbetydelsefår såkanske inte närstor av

direktivet medger. Manenlighet med vadtill år iallt fall begränsasi ettren
uttryckligaframtiden förekommersig det itänkaskulle dock kunna att

gällaskall upphöraavtaletkollektivavtalsvillkor innebär närattatt ensom
arbetsgitill någongårarbetsgivares verksamhetavtalsbunden över annan

kollektivavtal eller inte.bunden någotförvärvaren äroavsett avomvare,
sådanttillerkännadirektivetoförenligt medtorde inteDet ettatt av-vara

verkan.talsvillkor

kollektivavtal har börjatbindande till dessVillkoren skall ett nyttvara
gälla

kolvillkoren i överlåtarensdirektivetkriterium enligtEtt ytterligare är att
börjatkollektivavtal hartill dess ettlektivavtal skall bindande nyttvara

Även språkversioner beaktas:i andragälla. här bör nyanser

börjat gällakollektivavtal harSvenska ett nytt
collectiveof anotherforce applicationEngelska the intoentry or

agreement
Fapplication dunedede lentrée vigueurFranska autre conouen

vention collective
Anwendung eines ande-Inkrafttreten oder bis derbisTyska zuzum

Kollektivvertragsren
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altrodelfapplicazione didellItalienska in vigore contrattoentrata un0
collettivo

aplicatián colec-de de conveniode la entrada vigorSpanska otroen o
tivo

fåreller virk-overenskomst treeder kraftanden kollektiv iDanska en
ning

nyttdet alltså intespråkversionema talasI de utländska ett utanom om
den situationenkollektivavtal, det talas inte baraannat och attett om

Pentréeinto force, vikollektivavtal har börjat gälla entrydetta en
också avtaletentrata vigore etc.gueur, Inkrafttreten, utan attom
der Anwendung,tillämpas application, lapplication,börjathar
för tolka direktiVi det finns starka skälapplicazione etc.. attattanser

eller såleversionen hade stått pådet i den svenska sättvet sammaomsom
börjat gälla eller tillämpas.ett kollektivavtal hardes: till dess att annat

på överlåtarensgiltighetstiden bara sikteKriteriet avseende sagttar som
Ärkollektivavtalkollektivavtal. hur det med kriterietMen är ett annatom

kollektivavtal skall bör-överlåtaren eller förvärvarendet hos ett annatsom
till handstillämpas Enligt vår mening ligger detgälla eller närmast att

kollektivavtal hos förvärvarendet ärattanta som avses.

liksom i detillämpas i Sverige bygger,Det statersystemetsystem som
allmängiltigförklaring kollektivavtal, påinom EG där det förekommer av

inomkollektivavtal skall tillämpas företag arbetaratt av som sam-samma
lunchservering verk-bransch. Om verksamhet, dent.ex. etten somma

anställda, överlåts till företag tillhörstadsföretag har drivit för sina ett som
beskrivna förvär-bransch, skulle det splittra det systemetarman upp omen

tillämpa sitt branschavtal pårestaurangföretag, inte fickt.ex. ettvaren, per-
restaurangverksamheten. företag inom städsonalen i den Ettövertagna
städningen från företag inom flera olika branscherbranschen övertarsom

olika kollektivavtal, inte anpassade förskulle få tillämpa flera ärt.ex. som
städbranschen.

Enligt lagreglering har införts i tysk för införliva EG-direk-rätt atten som
613a BGB förvärvaren kollek-tivet § kan vidare hos redan gällandeett
i villkoren kollektivavtaltivavtal vissa lägen undan i överlåtarenstränga

se Wolfgang Däubler, Tarifvertragsrecht Ein handbuch, 3., überarbeitete
Auflage 1993, 636 ff., Kania i Betrieb 1994, 529 ff..och Thomas Ders. s.
Att direktivet tillåter hos förvärvaren redan gällande kollektivavtalatt ett

-
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förvärvakollektivavtal,villkoren i överlåtarensundanträngakan även om
från denförmåner, innebärarbetstagarnaavtal sämre ett avstegrens ger

innefattar de företags-direktivet bygger ochprincip att av ensomsom
övergångsvis skyddadearbetstagarna skallöverlåtelse berörda motvara

undantagsregleringdenna kanvillkor. Vilka motiv bärförsämrade som upp
regleringen får tillmaterial. Tydligt dockpubliceratinte utläsas är attav

principi flera EG-länder tillämpade kanpraktiskt viktiga ochföljd denatt
anställningsvillkoren förinnefattar allmärmaupprätthållas, vilken deatt

reglerade enhetligt,arbetstagarkategori hos företag börett ge-varasamma
regleringen kan vidareoch kollektivavtal. Tanken bakomett sammanom
arbetstagarna i fallföretagsöverlåtelse berördade vartantas attvara av en

villkor följerskydd dåligatillförsäkras det grundläggande attmot som av
förhandlatskollektivavtalanställningsvillkoren regleradeär ett somav

representativ arbetstagarorganisation.godtagitsfram och av en

sådantmedbestämmandelagen bygger påRegeln i 28 § första stycket ett
inte tillämpa överlåtarens kollektivavtal ibehöverFörvärvarensynsätt.

kollektivavtal kanmån redan bundenhan är ett annat somsamma som av
Vi utgår alltså i det följandepå personalens arbete.tillämpas den övertagna

kollektivavtal för-kollektivavtal hosfrån kriteriet ett annatatt avserom
då ställning till vad det kan innebäragällerDetvärvaren. att ett annatatt ta

gälla eller tillämpas. Frågankollektivavtal hos förvärvaren har börjat om
börja tillämpas tordekollektivavtal hos förvärvaren kannär attett vara

svensk del kan följandebedöma enligt nationell För sägas.rätt.

kollektivavtal den avtalsslutandeOm förvärvaren har hanett gentemotsom
personalen,organisationen skyldig tillämpa denär även övertagnaatt

kollektivavtal har börjat gälla för denkan övertagnasäga att ett annatman
gäller förvärvaren har kollektivavtal medverksamheten. Detta även om en

Äröverlåtaren. överlåtaren och förvärvaren medorganisation änannan
arbetsgivarorganisation och har denna organisationlemmar i ochen samma

kollektivavtalsområden, såsom fallet inom elektriker- ochflera är t.ex.
också bli fråga tillämpa kollek-byggbranschema, kan det att ett annatom

överlåtaren t.ex. in-tivavtal förvärvaren det tillämpades hoshos än som
jämför 1990 59.stallationsavtalet i stället för kraftverksavtalet, AD nr

Även förvärvaren arbetstagarorganisationi den situationen med denatt
kollektivavtal överlåtaren eller med den organisationhade medsom som

organisationerhan själv har kollektivavtal med eller med båda dessa ge-
mensamt träffar kollektivavtal för reglera just anställningsvillkorenett att

-

-
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harkollektivavtalfårpersonalen detför den ett armatövertagna attanses
möjligt försåledesavtal detGenom sådant över-börjat gälla. är attett en

anställningsvillkor skallpersonalensdengångsperiod reglera hur övertagna
allmänt tillämpas hosvillkortill dekunnalämpligt sätt somanpassas

förvärvaren.

omfattar det arbekollektivavtal inteförvärvarensinnebärsagdaDet att om
skalleller avtalet barapersonalen skall utföraden övertagnate omsom

blir förvärvaorganisationen,i den avtalsslutandepå medlemmartillämpas
kollektiv-i överlåtarenstillämpa villkorendirektivet skyldigenligt attren

avtal.rättsligen bundna dettaarbetstagareavtal på de övertagna avsom var

anställningsavtalen ochföreslagna lagregelndenVerkningarna att an-av
övergåskall till förvärvarenställningsförhållandena automatiskt

avsnittden ibehandla verkningarnaanledning här ocksåVi finner att av
anställningsavtalenenskildaregeln de3.4.3.2. föreslagna automaattom

anställnings-6b §övergå till förvärvarenoförändrade skalltiskt och
skyddslagen.

enskilt anställningsavtal hosfår varjeEnligt gällande svensk rätt ennu
för-innebära arbetstagarensarbetsgivarekollektivavtalsbunden attanses

gällande kollek-arbetsgivaren vid varje tiddet förhållanden regleras av
medlem i den avtalsslutandearbetstagaretivavtalet. För den är orgasom

26 §§ medbestäm-lagregler och 27följer detta tvingandenisationen av
det endast huvudregel,Beträffande andra arbetstagaremandelagen. är en

enskilda anställningsavtalgiltig verkan kan träffaeftersom de med som
från kollektivavtalet.avviker

arbetstagare inte automatisktgrundprincip i svenskEn rätt är att enannan
arbetsgivarentill arbetsgivare. Arbetstagaren och dengår över nyaen ny

forrnlöst. Imåste träffa anställningsavtal, låt detta kan skeattett vara en-
kommer detta normalt innebära arbetstagalighet med det sagda att attnyss

vid varje tid gäller hos denansluter sig till det kollektivavtal som nyaren
arbetsgivaren.

bakgrund innebär den föreslagna regeln slagsMot denna ett automaom
något i svensk Varje enskilt anställningsavtaltiskt arbetsgivarbyte rätt.nytt

nämligen, enligt huvudregeln då innebärafår saken, attansessom ser
förhållanden skall regleras det vid tid gällande kolarbetstagarens varav

för arbetsplatsen,lektivavtalet det kan ske arbetsgivarbyte.oavsett att ett

-

-

-
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tillämplig närför övrigt ävenhuvudregeln fårbeskrivnaDen ar-ansesnu
anställningsavtaenskildadetkollektivavtalsbunden närintebetsgivaren är
denhoskollektivavtalsförhållandena ärändringträffas. Enlet som ar-av

enskilgenomslag i deomedelbarthuvudregeln fåenligtbetsgivare kan ett
anställningsavtalen.da

ochdet falletförbetydelsehatorde kunna även attVad ensagtssom nu
kollek-situationeni denkollektivavtal ochbyterarbetsgivare att ensamma

kollektivavtal,bundenblir attarbetsgivare t.ex.tivavtalslös ett genomav
arbetsgivarorganisation.i någongår medhängavtal ellerpåskriverhan ett

bestämmelseovanligt medövrigt inteförtorde dethängavtalI omenvara
utgickförmånerde närförsämraintäkt förtillfåravtalet inte att somtasatt

träffades.hängavtalet

degenomslag iomedelbart övertagnafårkollektivavtalF örvärvarens ett
anställningsavtalenskildaarbetstagarnas

kollektivavtalförvärvarenshuvudregeln kommerberördadenEnligt nyss
enskildaarbetstagarnasi degenomslagomedelbartfå övertagnaatt ett

normalkollektivavtaltillämpliga ärOm förvärvarensanställningsavtal. av
denunderbetalning, tordeellersigtillåteroch inte över-lönekaraktär vare
Detiin strikt lönesystemet.sig i placerasfå finnapersonalen attövertagna
till-överlåtaren. Nuutgick hostidigarelönbetydelse vilkendåsaknar som

miniminivå,betalningkollektivavtal utöverde flestaemellertidlåter en
kriterier. Ut-bestämdaefterellerförutsättningarunder vissaåtminstone

skall kunnaarbetstagarnadefåhär övertagnagångspunkten attvarasynes
detdockför dettaFörutsättningenavlöningsförmåner. är attbehålla sina

för-utgå enligtkanfönnånemabefintligademöjligthuvud är attöver taget
gäl-detdensammabörUtgångspunkten närkollektivavtal.värvarens vara

dock obser-Det börocharbetstidanställningsvillkorler rör semester.som
beträffandeutsträckningikollektivavtal änstörreförvärvarensattveras

ellervillkoren desammaförutsättakan äravlöningsförrnånema attantas
i synnerhetarbetsgivare,ochhosarbetstagareallalikartade för sammaen

Detschemaläggas.måsteverksamhetbedriverarbetsgivaren nogasomom
haövergång kanmåni vadrättstillämpningen avgöraöverlåtasfår att en

princienligt dearbetsskyldighetarbetstagarnasenskildaför debetydelse
brukar tillämpas.per som

arbets-antalkan uppkommaproblemde närbetonasbör här ettDet att som
kollektivavtalssys-in iskall fasasanställningsvillkormed vissa etttagare

-
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tidigareinte har tillämpats för dem sådan och så svår-ärtem artsom av av
bedömbar karaktär det framstår naturligt och önskvärt frågornaatt attsom

samförstånd.löses i Som redan kan det möjligt träffa kolnämnts attvara
lektivavtal för uppnå övergångslösningar. frågaEn kan haatt annan som
betydelse i detta sammanhang gäller möjligheten vidta stridsåtgärder iatt
samband med verksamhetsövergång. Det bör då först slås fast EGatten

i princip inte befattar sig med frågor stridsåtgärder och det härrätten attom
alltså fråga i första hand bedöma vilket innehåll harsvenskär rättattom
eller kommer få i belysning de ändringar rättsläget infö-att ettav av som
rande direktivet för sig.medav

Vad tidigare har innebär arbetstagarorganisation harsagts attsom en som
haft kollektivavtal med överlåtaren och organiserar praktiskt alltagetsom
personal där, i slag och med automatik kan förlora det kollektivavtalett

reglerar förhållandena för de medlemmar går till förvär-översom som en
många fall har organiseringsfrågan interntI lösts på arbetstagarsidanvare.
olika s.k. gränsdragningsöverenskommelser. Men det kan ändå fö-genom

rekomma fall där organisation vill strida för i fortsättningen fåävenatten
villkorenreglera på den arbetsplats har övergått. Eftersom den organisom

sation hade kollektivavtal med överlåtaren inte har något kollektivav-som
tal med förvärvaren, råder det inte längre för de övergångna medlemmar-

någon på kollektivavtal fredsplikt.grundad Det verkar alltsåegetna som
organisationen skulle kunna till stridsåtgärder förvärvaren förta mot attom

få till stånd kollektivavtal med denne reglerar förhållandenaett eget som
för de medlemmarna alltså ioch denna mån skulle undanträngaegna som
det kollektivavtal förvärvaren redan har med organisation.som en annan
Vad kan komplicera bilden här emellertid de antaganden inne-ärsom om
börden 42 § medbestämmandelagen arbetsdomstolen har gjort i denav som
s.k. Britannia-domen AD 1989 120; de lagstiftningsåtgärdcr harnr som
vidtagits med anledning denna dom Lex Britannia torde inte beröraav
sådana inhemska förhållanden det här fråga tillämpningMedärsom om.

de principer framgår domen skulle det kunna hävdas attav som av en
stridsåtgärd organisationen olovlig. Skulle organisationen till stridärav
för kollektivavtal tillämpas på de arbetstagareär ävenett avsett attsom

tillhör den arbetstagarorganisation förvärvaren bunden kolärsom som av
lektivavtal med och alltså helt skulle undan förvärvarens kolträngasom
lektivavtal, leder tillämpning de nämnda principerna till stridsåtatten av
gärden olovlig. Nöjer sig organisationen med begära ställningär att av
kollektivavtalsbärande kräva dess kollektivavtal skallpart utan att att un-

-
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stridsåtgärdermåsteavtalet,gällanderedanförvärvarendet hosdantränga
120.198919 och1972jämför ADtillåtna nrdäremot nrantas vara

därförkollektivavtal t.ex.något attbundeninteOm förvärvaren är av
verksamhets-samband medikollektivavtal haröverlåtarens ensagts upp

ståndtillfåförstridsåtgärder etttillgripaorganisationen attfårövergång,
falli dettadirektivetenligtförvärvarenAttmed förvärvaren.kollektivavtal

överlåpåkollektivavtalet sättivillkorenbunden somskall sammaavvara
stridsåtgärderfår vidtaintearbetsgivarenknappastinnebär egnaatttaren

tillsjälvdelenför denellerstridsåtgärderorganisationenspåsvarsom
kollektiv-sådantståndfå tillorganisation annatnågon ettmedförstrid att

överlåbundeninte längredirektivet ärenligthaninnebär avavtal attsom
kollektivavtal.tarens

bundenskallförvärvarenAttföljandeAvslutningsvis kan sägas. avvara
innebärafåröverlåtarenkollektivavtalsvillkoren sätt ansessomsamma

enskildamed dekommaverkan kangiltig överensmedinteförvärvarenatt
strideranställningsavtalderasändringarsådana somarbetstagarna avom

få vidtahellerintetordeFörvärvarenkollektivavtalsvillkoren. upp-enmot
omregleringsådanståndfå tillförarbetstagaren an-sägning avatt enav

kollektivavtalsvillkoren.stridaskulleställningsvillkoren motsom

EGanledningmedsvenskändra rättbehovetSlutsatser avattavom
anställningsvillkorenskydd förföreskrifterdirektivets om

iinförlivasskalldirektivetibestämmelsenaktuellablir denVår slutsats att
Tillägget börmedbestämmandelagen.till 28 §tilläggsvensk rätt ettgenom

uttryckbör inteoch detdirektivet,enligtgällaskallvadtillansluta gesom
kommadirektivet kansådantdirektivets, attinnebördnågon änför annan

skyldig be-förvärvarentillägget börEnligt attdomstolarna.tolkas varaav
kollektivavtaldetivillkorentillämpaarbetstagarnadeträffande övertagna

överlåtarenpåövergången sättvidöverlåtarenförgällde somsammasom
tillgäller dock baraskyldighetvillkor. Dennatillämpa dessaskyldig attvar

kollektivav-ellerlöptgiltighetstid harkollektivavtalets ett annatutdess att
begräntillåtetdirektivetenligttillämpas. Det attellerbörjat gälla ärtal har

möjligheten bördenViår.bundenhet till ut-förvärvarens attett ansersa
nyttjas.

EG-disposi28 §tilltillägget3.4.5. böravsnittanförs iskälAv varasom
förutsättningunderkollektivavtal barafrångås attkunnativt, dvs. genom

-
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avtalet inte innebär för arbetstagarna mindre förmånliga regler skall till-att
lämpas vad följer direktivet.än som av

övrigt fårI vi hänvisa till specialmotiveringen till våra föreslagna ändringar
i denna del. Där vi bl.a. antal exempel på hur tillämpningettger en av reg
lema kan gestalta sig i olika situationer.

Skall innehållasvensk längre gåenderätt skydd för anställnings-ett
villkoren

Vi har i det föregående redogjort för EG-direktivetvad kan innebäraanses
i fråga skydd för kollektivavtalade anställningsvillkor vilkaoch änd-om
ringar behövs i svensk för uppfylla vad direktivet kräver. Virätt attsom
har emellertid också för svensk del bör gå längreövervägt rätts änom man

direktivetvad kräver jämför artikel det framgår det tillåtetärattvarav
förha arbetstagarna regler.att gynnsammare

När det gäller skyddet för anställningsvillkoren kan direktivet syftasägas
till arbetstagarnas övergång tillgöra arbetsgivare så mjukatt en ny som
möjligt. Tanken verkar arbetstagarna åtminstone inte skallatt genastvara
drabbas ändrade försämrade anställningsvillkor bara därför de -tillav att
följd i och för sig önskvärda eller nödvändiga strukturomvandlingarav
får arbetsgivare.en ny

Detta tanke värd beakta.är Men den skulleär onekligenatten som vara
svår förena med vad i dag får allmän ochatt sägas accepteradsom vara en
princip svensk arbetsmarknad, nämligen principen de allmännaom an-
ställningsvillkorens enhetlighet. Alla arbetstagare kategori hosav samma

arbetsgivare bör ha likartade allmänna anställningsvillkor, oftast regleen
rade i enda kollektivavtal. Den principen har starka skäl för sig. Detett
torde i praktiken många gånger omöjligt bedriva viss verksam-attvara en
het inte arbetstagarnas arbetstid regleras enhetligt vidsätt,om ett t.ex.
Skiftarbete eller inom transportsektom där den arbetstagaren måsteena
avlösa den andra enligt fastställt schema. Att administrera löne-ett noga ett

kan innehålla komplicerade regler olika tillägg,system, viärsom t.ex.om
dare ofta förenat med betydande kostnader, och administrera flera olikaatt
lönesystem för arbete skulle då givetvis kostsamtänsamma utanvara mera

för den skull direkt öka intäkterna för företaget eller effektiviteten.att Här-
till kommer det kan leda till konflikter och osämja arbetsplatsenatt om

-
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arbetstagaremellan demycketalltförsigskiljer somanställningsvillkoren
sida.sida viddärarbetar

anställdelvissbaraväljasigtänkagivetvis kurma ut avskulle att enMan
nämligenviktigast,allraupplevsoftade er-ningsvillkoren, somt.ex. som

tid,begränsadunderskydd t.ex.baraocharbetet,för ettsättningen enge
anställningsvillkoeffekternanegativade attdärmed lindraår, för avattett

regel temporärtarbetsplats. Enochpåenhetliga ominte är sammaenren
tillämpa.svårochkompliceradbli atttvekandockskullelöneskydd utan

arbetsuppgifvilkaberoendeoftanämligenbetalasskall ärlön avDen som
arbetetpå dygnettidervilkavidtid ochlångunder hurochutförster som
arbets-faktorerdessaskulle justlöneskyddsregelmedutförs. Men renen
dygnetpåtidervid vilkaocharbetsuppgifternasåvitt gällerskyldigheten

sambandiändrasövrigt kunnaarbetstiden iochutförasskallarbetetsom
svårmycketlöneskyddregelDettaövergången. gör,med sagt, omensom

påackordsarbetefrånövergångvidsituationer,i vissatillämpa t.ex.att
viceellerSkiftarbeteochmånadslönmed versa.dagtid till ett system

fasthållaförstarkaföregående attargumenti det utgörharVad sagtssom
arbetsmarknadensvenskapå dentillämpatstraditionellt harvadvid som

berördamåndenIdirektivet kräver.vadlängrealltså inte änoch nu
kan de,övergångslösningarsärskildamedbefogatdet ärattparter anser

kommahar överensvi tidigarevadmedenligheti sagt,hittills ochliksom
varjeiförhållandenatilllösningarnadå kan en-Ochsådana. anpassasom

denregel hurgenerell änhabättremåste än nuvilketfall, attskilt envara
inte sär-förhand kanpåredan säga passarskulle konstrueras mansom

svårtilläm-skullefall ochantalbetydandeganskaförväl varaskilt somett
hänseendei dettatillframkommitsammanfattningsvis attVi harpad. man

kräver.direktivetvadlängreinte bör än

ställningArbetstagarrepresentanternas3.4.4.

Enligtställning.arbetstagarrepresentantemasdirektivetiArtikel 5 rör
förfunktionochföreskrivenlagstiftningenskall i status1 reprepunkten

berörs över-arbetstagarederepresentationen föreller avsomsentantema
själv-sinbehållerverksamhetenförutsättningunderbibehållas,låtelsen att
förförutsättningarnödvändigagälladock inteskallständighet. Detta om

återinrättandeeller förarbetstagarrepresentantemautnämningförnyad av
ellerlagstiftninguppfylldaarbetstagarnaför ärrepresentationen genomav
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praxis. Med arbetstagarrepresentanter enligt artikel 2 de enligtavses som
lagstiftning eller praxis har ställning sådana. Enligt svensk deträtt ärsom
fackliga förtroendemän har den ställningen. Förtroendemannalagensom
innehåller bestämmelser förtroendemän hos kollektivavtalsbäranderörsom
fackliga organisationer och dessa särskilda rättigheter.som ger

Punkten l svensk synvinkel inte medförarätts några problem. Densynes ur
kan knappast innefatta krav på kollektivavtalsförhållandesägas ett att ett
skall upprätthållas mellan den fackliga organisationen och förvärvaren av
rörelsen. Och verksamhetsövergång påverkar inte i sig de fackliga för-en
troendemännens ställning status eller funktion med det uttryckssätt som
används i den svenska översättningen direktivet enligt förtroendemanav
nalagen. Enligt 28 § första stycket medbestämmandelagen huvudregelnär

kollektivavtal gäller i tillämpliga delar för förvärvaren.att ett Detta gäller
dock inte i den mån han redan bunden kollektivavtal.är Iettsom annatav

sådant fall det den fackliga i detär avtaletett bärare departen ärsom av
rättigheter föitroendemannalagen Arbetstagarrepresentationensom ger.

sådan påverkas alltså inte. Och i de fall då den tidigare arbetsgivarensom
kollektivavtal tillsäger upphörande vilket tillåtet införett verk-ärupp en

samhetsövergång enligt 28 § 2 dock endast det sker inom viss tidst., om
kan det visserligen hända -till följd något kollektivavtal inte längreattav
gäller det inte förekommer någon arbetstagarrepresentationatt med stöd

förtroendemannalagens regler hos förvärvaren. De allmänna förutsättav
ningarna för arbetstagarrepresentationen påverkas emellertid inte föreav
tagsöverlâtelsen. Saknas kollektivavtal hos såväl överlåtaren förvärvasom

påverkas arbetstagarrepresentationen inte alls överlåtelsen.ren av

Punkten 2 kan däremot i vissa situationer kräva betraktande.närmareett
Enligt denna skall för de överlåtelsen berörda arbetstarepresentantema av

alltjämt åtnjuta det skydd lagstiftningen eller praxis dem,garna som ger
deras uppdrag upphör till följd överlåtelsen. En facklig förtroendeom av
har enligt 4 § förtroendemannalagen s.k. efterskydd. Förtroendeman ett

har efter det fackliga uppdraget har upphört tillatt ellermannen rätt samma
likvärdig ställning i fråga arbetsförhållanden eller anställningsvillkorom

förtroendemannen inte hade haft något fackligt uppdrag. Dettasom om
anspråk riktas arbetsgivaren. Sker verksamhetsövergångmot och bliren
därvid förvärvaren bunden det kollektivavtal tidigare gällt uppstårav som
inget problem. Regeln i 4 § förtroendemannalagen kan då direkt göras
gällande förvärvaren under förutsättning arbetsgivarenmot har fåttatt en

-
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dåsituationensvårbedömd ärstycket. Mertredje1 §enligtunderrättelse
falletblikanvilketförvärvaren, t.ex.hosgällerkollektivavtal intenågot

denförUppdragetövergången.föreavtalet somöverlåtaren säger uppom
då möjliheltid kanpåförtroendemanfackligverksamvarithar somt.ex.

för förvär-skyldighetNågonöverlåtelsen.följdtillupphörasägas avgen
prop.reglerförtroendemannalagenspådirektgrundasknappastkanvaren

1991 års§1utformningdendockjämför genom210;1974:88 gavssoms.
ändringar.

ochanställningsavtalarbetstagarnasderegel övertagnaMed den attom
viförvärvarentillskallautomatiskt överanställningsförhållanden som

tilluppstå. Rättenhänseende intei dettaproblemnågraföreslår behöver
ochanställningsförhållanden,förtroendemannens genomtillefterskydd hör

vad harbundenbliförvärvarenkommerregeln somattföreslagna avden
efterskyddet.frågaiöverlåtarengällt för om

överläggningInformation och3.4.5.

inforrneskallförvärvarenöverlåtarensåvälföreskrivs6.1artikelI att som
juridis-deöverlåtelsen,tillskälenarbetstagarrepresentanterberörda omra

ochför arbetstagarnaöverlåtelsenföljdernasocialaochekonomiskaka, av
Överlåtaren skallarbetstagarna.tillmed hänsynåtgärderplaneradeom

genomförs. Förvärvarenöverlåtelsentid innani godinformationenlämna
ellerarbets-fall innanitid,i godinformationen vartockså lämnaskall men

innehåller6.2Artikelöverlåtelsen.påverkasdirektanställningsvillkoren av
åtgärderplanerarförvärvarenelleröverlåtarenOmöverläggning.regler om

med arbetstaöverläggatidi godskall hanarbetstagarna,tillmed hänsyn
överenskommelse.näförsökaföråtgärderna att engarrepresentantema om

kollektivavtal,bundeneller brukararbetsgivarenfall där ärI de avvara
frågabeslut itid förei godmedbestärnmandelagen§enligt 11måste han

sambandiarbetstagarnabeträffandeåtgärderochverksarnhetsövergångom
samtligamedmedbestämrnandeförhandlinginitiativdärmed taeget upp

enligtfall detI dessaarbetstagarorganisationer. ärkollektivavtalsbärande
organisationernabara de representerarpraxislagstiftning ochsvensk som

arbetsgivarenförhandlingarnamed ärsambandIsamtliga arbetstagare.
hänseendeninformation i delämnatidi godlikaledes somskyldig att-

meluppgörelsesyfta tillskallFörhandlingarnaenligt punktenkrävs en
lan parterna.
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När arbetsgivaren inte och inte heller brukarär bunden kollektivav-vara av
tal, torde det inte finnas någon skyldighet för honom före beslut i frågaatt

verksamhetsövergång på initiativ lämna information till elleregetom
överlägga med berörda kollektivavtalslösa arbetstagarorganisationer.

Svensk lagstiftning uppfyller helt klart bestämmelserna i punkterna l och 2
såvitt gäller arbetsgivare eller brukar bundnaär kollektivavtal.som vara av

det falletI kollektivavtalsbunden arbetsgivare inte har någonatt medlemen
i den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen anställd, finns det
visserligen i här avsedda fall inte någon förhandlingsskyldighet enligt ll §

organisationen se 197576:lO5 Bilagagentemot 1 352. Men härprop. s.
torde det få det- enligt svensk lagstifming och praxisatt egentli-anses

inte finns några arbetstagarrepresentanter i direktivets mening.gen

Det skulle kunna hävdas det bara i kollektivavtalsregleradeär förhålatt
landen det enligt svensk lagstiftning och praxis finns arbetstagarrepresom

i direktivets mening; det i huvudsak barasentanter är de kollektivavtalsbä
rande arbetstagarorganisationema i svensk lagstiftning och praxis harsom
tillerkänts särskilda rättigheter i samtliga arbetstagares intressen. Eftersom
det således inte skulle finnas några arbetstagarrepresentanter i direktivets
mening hos arbetsgivare kollektivavtal, skulle bestämmelsema iutanen
artikel 6 inte tillämpliga jämför punkten 5.vara

Mot sådant talar det faktum kollektivavtalslösasynsättett arbetstagar-att
organisationer enligt svensk lagstiftning har tillerkänts allmän fårätt atten
förhandla med arbetsgivaren i frågor medlemmarna 10 ochrörsom
13 §§. framstårDet också bl.a. bakgrund den allmänt högamot av or-
ganisationsgraden i Sverige främmande det på kollektiv-sägaatt attsom
avtalslösa arbetsplatser inte finns någon organisation enligt lagstiftsom
ning och praxis åtminstone de organiseraderepresenterar arbetstagarna där;
Klart däremot detär enligt svensk lagstiftning ochatt praxis inte finns nå-

är arbetstagarrepresentant i direktivetsatt mening i detgon som anse som
fallet kollektivavtalslös arbetsgivare inteatt har någon organiseraden ar-
betstagare anställd.

framstårDet troligt direktivets regler informationatt ochsom över-om
läggning i Sverige gäller arbetsgivarenäven inte inteoch heller bruärom
kar bunden något kollektivavtal. I fall framstår det svenskvara av vart ur
synvinkel inte obefogat det finns särskilt organisationsmässigtattsom ett

-
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gäl-detarbetsplatser, närkollektivavtalslösaarbetstagarinflytande även
gäller.härdetarbetstagarnaförviktigasåfrågor somärler som

på koldirektivetenligtöverläggningochinformationståndtillfåFör att
detkrävsarbetstagareorganiserademed enarbetsplatserlektivavtalslösa
inställerfrågaförstalagstiftningen. Densvenska somdenkomplettering av

Iarbetstagarna.situation bör representeradennaidå ansessig är somvem
iarbetstagarorganisationerallapraxisochlagstiftningsvenskenligtdag har

Enmedlemmar.berördasinaföreträdalikasituationen rätt attangivnaden
princip jäm-ifrån dennaanledningintedetfinnsmening attvårligt nu

anledningnågonhellerintefinnsf.. Det227206 ochför t.ex. prop. s.a.
för dessaöverläggningssystemochinformations-heltnågotinföra nyttatt

befinttill detknytabättrefall. Detförekommande är attsällan anganska
kom-skelämpligenkanDettamedinflytande. engenomförliga systemet

brukarhellerinteochintearbetsgivare är§ så13plettering att somenav
medbestämmandeför-skyldigkollektivavtal är attnågotbunden avvara

frågoriarbetstagarorganisationerberördasamtligamed§enligt llhandla
Efterdirektivet.medverksamhetsövergångsådan avsessomrör ensom

uppfyllerlagstiftningsvenskhelt klartstådetfår attkompletteringen anses
ochlpunkternaibestämmelserna

förhandinnanbeslutverkställaochfattafårarbetsgivarenRegeln attom
intetordeskäl,synnerligafinnsdetfullgjorts närharlingsskyldigheten

såvittUndantagsregeln är,bestämmelser.direktivetsmedkonfliktikomma
praktikenidär detnödsituationeregentligatillämplig ibarai fråga,ärnu

verkställa beslutet.ochfattasnabbtmöjlighet ännågon attfinnsinte annan

medbestämmandeförhandlaskyldighetarbetsgivarens§ attllRegeln i om
frångåskanarbetstagarorganisationemakollektivavtalsbärande ge-demed
i daglagstiftningensvenskadeninnebärkollektivavtal. Detta ver-attnom
kollektiv-bortavtalasrättigheter ettarbetstagarsidanstillåta genomkar att

gällandeinföratillåtetintedetEES-rätten attEG och ärEnligt nuavtal.
gällerspel. Dettakanså sättaslagstiftning sättdirektiv ursomgenom

arbetstagarnasförrättigheter representandirektivregleradei frågaäven om
EG-dis-s.k.regeltillförasdärförbörMedbestämmandelagen omenter.

kollektivav-frångåsdärmedfårll §iBestämmelsernapositivitet. genom
för arbetstareglerförmånligamindreinnebärinteavtaletbaratal, ommen

ipunktenfjärde§ 2jämför 3EG-direktivetföljer st.garsidan än avsom
ipunktenförsta32 §ochanställningsskyddslag st. nutillförslagvårt ny

arbetstaockså betonashärböranställningsskyddslag. Det attgällande en
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garorganisation inte kollektivavtal kan disponera rättigheterövergenom
lagen tillerkänner andra sådana organisationer.som

Den svenska lagstiftningen förär arbetstagarsidan vadängynnsammare
krävs enligt direktivet. Detta tillåtet se artikelär 7.som

Artikel 6.3 berör det fallet det finns författningsregler skiljeförfaatt om
rande i vissa fall. Några sådana lagregler finns inte i Sverige, och det bör
inte heller föras in några sådana regler. Punkten 3 bör alltså inte förannu
leda några förfatmingsändringar.

I artikel 6.4 det möjlighet begränsa skyldighetema informeraattges en att
och överlägga till företag eller verksamheter beträffandeatt avse anta-som
let arbetstagare uppfyller vissa villkor. Några sådana villkor isom avses
punkten finns inte i idag medbestämmandelagen, och vi finner inte anled-
ning föra in sådana villkor i lagen. Undantagsmöjlighetenatt i punktennu
4 bör alltså inte heller föranleda några författningsändringar.

Enligt artikel 6.5 det tillåtet föreskrivaär information verk-att att om en
sarnhetsövergång skall lämnas direkt till de berörda arbetstagarna för det
fallet det inte finns några arbetstagarrepresentanteratt i företag ellerett en
verksamhet. Eftersom punkten inte föreskriver några skyldigheter för med
lemsstatema, bör den inte i detta sammanhang föranleda några lagstift
ningsåtgärder. Det kan dock bakgrund vi enligt våra direktivmot attav
skall försöka åstadkomma ökade möjligheter till informationatt för den en-
skilda arbetstagaren finnas särskild anledning för återkomma tillattoss
frågan senare.

3.4.6. Begreppet övergång

Begreppet övergång finns i de svenska lagregler vi hittillstre harav som
berört. Det gäller reglerna beräkning anställningstid, företrädesrättom av
till återanställning och Övertagande kollektivavtal 3 och 25 §§ LASom av

28 § MBL. Detta övergångsbegreppsamt sammanfaller inte helt med mot
svarande begrepp enligt EG-direktivet. Här ligger alltså i och för sigman
utanför det område regleras EG-rätten, eftersom direktivet inte in-som av
nehåller några sådana bestämmelser de svenska paragrafema. Densom
svenska lagstiftaren med andra friär 0rd bestämma hur begreppet skallatt
utformas i de fallen.
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ochiolägenheterbeaktansvärda attmedförenat endetvårtMed ärsynsätt
Riskenövergångsbegrepp.skildatvåmedarbetalagarbetsrättsligasamma

börsamordningEnuppenbar.sarnmanblandningar ärochmissförståndför
därför ske.

betydeldereglerarochgivet mestövergångsbegreppet ärEG-rättsligaDet
svenskadetskedärförbör attSamordningensituationema. genomsefulla

inne-Praktisktdirektivet.enligt settgällervadtillbegreppet somanpassas
kommerlängreinteåteranställning atttillföreträdesrättenbl.a.dettabär att

fårDäremotkonkurs.medsambandiverksamhetsövergång regvidgälla
vidochentreprenadervidtillämpningsområdeutvidgat t.ex.lerna ett

beskrivit3.2.2.avsnitti närmareVi harbidragsgivning.offentlig
EG-rätten.enligtövergångbegreppetinnebörden av

fåändringenanställningstid kommer att genom-beräkninggällerVad av
innehål-lagendeneftersomföräldraledighetslagen,beträffandeocksåslag

Studielediganställningsskyddslagen.ibestämmelsentillhänvisningler en
nå-innehållerinteanställningstidberäkningi frågahetslagen, avomsom

övergångregleranställningsskyddslagentill utan omhänvisning egnagon
seregeringskanslietinomövervägandenförföremålnärvarandeförärar,

arbetstid1970:943Övergångsbegreppet i lagen m.m.1994:41. omSOU
hushåll byterochsituationengäller den ettattarbete, sammahusligti som

infö-Efterbetydelse.praktiskbegränsadtorde hainnehavarearbetsgivare,
anställningsavtaldeövergångautomatisk somregelrandet avomenav

31 §regeln iockså semester-kommeranställningsskyddslagenomfattas av
beträffande såbaratillämpasbehövaochbetydelsebegränsadfålagen att

anställningsskyddslagen, t.ex.omfattasinte an-anställningardana avsom
nöd-detVi har intefamiljemedlemmar. ansettellerföretagsledareställda

gällertill detlagari dessaövergångsbegreppen somvändigt att anpassa
EG-rätten.enligt
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uppsägningarKollektiva

ochuppsägningarkollektivaEG-direktivetvibehandlaravsnittI detta om
reglerEG-direktivetsuppfyllaFörsvenskregler imotsvarande rätt. omatt

beträfmotsvarandeföreslås på sättöverläggningarochinformation som
förförhandlingsskyldighetutökadverksamheterövergångfande enav

i medbedetföreslår viDessutomarbetsgivare. attkollektivavtalslösa
skriftliglämnaarbetsgivarenförskyldighetinförs attstämmandelagen en

uppsägningbeslutföregårförhandlingsamband mediinformation omsom
anmälanockså reglerinnehållerEG-direktivetarbetsbrist.grundpå omav

främjandelagensfunnithar vipunkterPå fleramyndighet. attbehörigtill
med vadheltinte överenslänsarbetsnänmden stämmertillvarselregler om

varselskyldighetskäletdetföreslårVidirektivet. attenligtgäller avsom
underuppsägningarantaletsammanlagdadetinträda bl.a.skall en pe-när

Även föreslås vissai övrigt20.minstuppgår till90 dagar anpass-riod av
regler.direktivetstillfrämjandelagenningar av

Inledning4.1.

på de förinnebärEES-rättenEG ochvadundersökauppgiftVi tillhar att
kommittédii vårasärskilträttsakt nämnsEnområdena.aktuella somoss

uppsägningarkollektiva1975från årEG-direktivetrektiv är om
ursprungligaEES-avtalet i dessomfattasEG-direktivet129EEG.75 av

i kraftträddeavtaletalltsedanSverigeföralltså bindandeochlydelse är
1992 ändratsårundersedermeraharEG-direktivet1994.januariden 1

Ãndringama iEES-avtaletomfattas inte9256EEG.avseendeni vissa av
i199394. Somårsskiftetsedangäller annatlydelse angettsden sam-som

gällaskallså detkompletteratsEES-avtaletemellertidhar attmanhang
december31till denantagits framdirektiv harEG-rättsligaflertalet som

Även1994.juliden 1börja tillämpasskalllydelsesinAvtalet i1993. nya
inomför SverigebindandealltsåEG-direktivet bliriårs ändringar1992 en

framtid.snar
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detta avsnitt går vi igenom EG-direktivetI med ändringarna från 1992år
och den motsvarande svenska regleringen, främst återfinns i medbesom
stämmandelagen och främjandelagen. Vi jämförelse mellan de olikagör en
regelverken analyseraroch behovet lagändringar på svensk sida.av

4.2. EG-direktivet

4.2.1. Inledning

Den 17 februari 1975 beslutade ministerrådet direktiv till-att anta ett om
närmning medlemsstaternas lagstiftning kollektiva uppsägningarav om
75129EEG. Det skedde bakgrund resolution från år 1974mot av en om

socialt åtgärdsprogram. EGInom ansågs det viktigt arbetstagarnaett att
bättre skydd vid kollektiva uppsägningar. Uttrycket kollektivaettgavs

uppsägningar kan för svenskt vidkommande uppsägning påsägas motsvara
grund arbetsbrist eller driftsinskränkning. Samtidigt betonades det attav

måste hänsyn till behovet välbalanserad ekonomisk och socialtaman av en
utveckling inom gemenskapen. Man konstaterade det fanns skillnaderatt
mellan medlemsstaternas bestämmelser de praktiska formellaoch för-om
farandena vid kollektiva uppsägningar och de åtgärder särskiltom som
hade vidtagits för lindra de konsekvenser uppsägningama fick föratt som
arbetstagarna. Alla sådana skillnader ansågs kunna få direkt betydelse för
den marknadens funktion.gemensamma

Rådet har den 24 juni 1992 beslutat direktiv med ändringarettom av
Ändringama1975 års direktiv 9256EEG. har sin bakgrund i stadgaen

från år 1989 arbetstagares grundläggande rättigheter, och de innebärom att
arbetstagarsidans ställning har stärkts i flera hänseenden. I det följande be-
handlas bestämmelserna sådana de sig efter ändringarna.ter

Såväl 1975 års direktiv 1992 års direktiv finns i svensk översättningsom
och återges i bilaga till1 detta betänkande.

Direktivet från år 1975 har varit föremål för EG-domstolens tolkning vid
några tillfällen. Vi kan här fyra rättsfall, nämligen mål 9181nämna
Kommissionen Italien, mål 21583 Kommissionen Belgien,mot mot
Nielsen Søn-målet måloch 13184 Kommissionen Italien.mot

-
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räckviddDefinitionerAvsnitt I och4.2.2.

föreskrifternagrundläggandefinns dedirektivetartikel 1 iavsnittI om
Med koltillämplighet.allmännadirektivetsochbegreppsdefmitioner om

sida skerarbetsgivarensfrånuppsägningaruppsägningarlektiva somavses
berörda arbetstagaretillhänförasinte kanskäleller flera per-ett somav

sonligen.

vissuppsägningarna hartillämpliga baradockFöreskrifterna blir om-om
beräknaolikamellan tvådå välja sättkanfattning. Medlemsstaterna att

Enligt det förs-nationelldirektivet medinförlivarde rätt.omfattningen när
räknastid 30 dagarunderuppsägningarskall allaalternativet sam-en avta

periodenunderuppsägningarantaletskall tillämpasdirektivetoch omman,
20 och färreflernormalt änarbetsplatser med10 på äntill minstuppgår

Är normalt minstarbetsplatsenpåantalet arbetstagare100 arbetstagare.
uppgår till minstuppsägningarantalet300, räcker det100 färre än attmen

medarbetsplatsergällerOch detantalet arbetstagare. när10 procent av
minst 30.uppsägningarpå antaletkravet300 arbetstagare,normalt minst är

90 ochberäkningsperioden dagarinnebäralternativet ärandra attDet att
den periodenuppsägningar underantaletskall tillämpasdirektivet om

vadbetydelsealternativ saknar det är20. Enligt dettatill minstuppgår som
alternativenbådaarbetsplatsen. Förpåarbetstagareantaletdet normala

skall räkna inuppsägningarantaletberäkningenvidgäller dock att avman
antaletanställningsavtal, ärenskilda arbetstagaresupphörandeockså omav

minst fem.

direktivet arbetstagarnasförstås iarbetstagarrepresentanterMed represen
eller praxis.lagmedlemsstatemasenligttanter

på sjögåendeundantas besättningartillämpningsområdedirektivetsFrån
offentliga myndigheanställda hosliksom arbetstagarefartyg, äräven som

skallDirektivetmotsvarandeinrättningar elleroffentligrättsliga organ.ter,
uppsägningar uppkommerkollektivai frågatillämpasinte heller somom

eller för vissabegränsad tidgäller föranställningsavtalpå grund somav
innebärfrån undantagetundantagdockarbetsuppgifter. Här görs ett som

sker innan densådana uppsägningarskall tillämpasdirektivet när avtaatt
har avslutats.avtalade arbeteteller dettiden har löptlade ut

-
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princip1992 års ändringar i skalltilläggas direktivet efterDet kan här att
blir drabbade sådana företagsnedlägarbetstagaretillämpas näräven av

beslut.har sin grund i rättsligtgelser ettsom

överläggningarAvsnitt InformationII och4.2.3.

överläggningar.direktivet finns det regler information ochiI avsnitt om
harinnehåller enda artikel, artikel Avsnittet ändratsAvsnittet genomen

tilläggsdirektiv.1992 års

kollektiva skallarbetsgivare vidta uppsägningar han iOm överväger atten
inleda överläggningar med arbetstagarrepresentantema i syftegod tid att

Överläggningama1. skall iförsöka nå överenskommelse punkten varten
omfatta möjligheter undvika kollektiva uppsägningar ellerfall olika att att

Överläggningama också iminska antalet berörda arbetstagare. skall vart
fall omfatta olika möjligheter lindra konsekvenserna uppsägningamaatt av

åtgärder i syfte bistå med omplacering eller omskolningatt t.ex.genom av
övertaliga Punkten 2 första stycket.arbetstagare.

föreskriva skallMedlemsstaterna kan arbetstagarnas haatt representanter
anlita experthjälp enligt nationell lagstiftning eller praxis punkten 2rätt att

andra stycket.

överläggningama skall arbetsgivaren i god tid lämna arbetstagarreUnder
3. skall förinformation punkten Det ske arbetstagar-presentantema att ge

möjlighet fram konstruktiva förslag. Skyldigheläggarepresentantema att
omfattar all relevant information. Arbetsgivaren skall skriftligen anmäten

i fall viss, särskilt uppräknad information, nämligen informationvart om
i skälen till planeradede uppsägningama,

antalet arbetstagare skall och vilka kategorier de tillhör,sägassom upp,
iii antalet arbetstagare sysselsätts, och vilkanormalt kategorier desom

tillhör,
iv den tidsperiod under vilken de planerade uppsägningama skall verkstäl

las,
vilka föreslåsv kriterier gälla för urvalet vid uppsägningama, i densom
mån nationell lagstiftning eller praxis arbetsgivaren befogenhet attger

detta, ochavgöra
vi beräkningsmetoden för eventuella ersättningar vid uppsägning, utöver

dem fastställda i nationell lagstiftning eller praxis.ärsom

-
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ikopiamyndighetenbehörigatillställa denocksåskallArbetsgivaren aven
i-iv. Här kani punkternaskriftväxlingendelarfall de som avsesvart av

informationenskriftliga ävenarbetsgivaren denockså utövernämnas att
hananmälankopia denarbetstagarrepresentantemaskall lämna somaven

myndigheten.behörigatill denartikel 3 skallenligt göra

förenågotdetsituationenför denfinns det regler är4 annatpunktenI att
kollektivabeslutatverket har uppsägi självaarbetsgivarenän omtag som

gällaskall nämligenöverläggaochinformeraSkyldighetemaningar. att
eller företagarbetsgivarenhar fattatsbeslutet ett somoavsett avavom

försum-påståddskallarbetsgivaren. Och prövakontrollerar när enman
arbetsgivaren intedirektivet, fårfastställs ide kravfullgöramelse att som

från dettill honominte har lämnatsinformationnödvändigåberopa att
uppsägningar.kollektivaledde tillbeslutfattade detföretag somsom

i artikel 5amed regelni sambandbestämmelse kan staternasDenna omses
arbetstagarna harellerarbetstagarrepresentantematillåliggande attatt se

genomdrivaförförfarandeneller rättsligaadministrativatillgång till att
direktivet.enligtskyldighetema

uppsägningar ochkollektivaFörfarandet vidAvsnitt III4.2.4.
SlutbestämmelserAvsnitt IV

kollektiförfarandet vidbestämmelserinnehållerdirektivetIII iAvsnitt om
artiklarna 3 och Itvå artiklar,finns detavsnittetuppsägningar. I av-va

avsnittet i hu-myndigheten. finns iDetden behörigadetsnittet talas om
till myndighei förhållandeskyldigheterarbetsgivarensreglervudsak om

deltagande i förfarandet3.1, arbetstagarrepresentantemasartikelten
artikel 4.2 och tidenhandlandemyndighetensden behörigaartikel 3.2,

uppsägningamaplaneradeverkställigheten deoch föranmälanför av
och 3.artikel 4 punkterna 1

anmäla alla pla-skriftligen3 skall arbetsgivareni artikelEnligt punkten l
skall inne-Anmälningentill myndigheten.kollektiva uppsägningarnerade

kollektiva uppsägningarnaplaneradeinformation deall relevanthålla om
direktivet skall med arbetstagar-enligtöverläggningaroch de äga rumsom

informationsynnerhet innehållaAnmälan skall irepresentantema. om
uppsägningama,skälen tilli

uppsägningama,berörsantalet arbetstagare som av
ochnormalt sysselsätts,iii antalet arbetstagare som

-
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tidsperiod vilken uppsägningama skall verkställas.iv den under

arbetsgivaren skyldig lämna myndighetenSom redan ävenärangetts att en
skriftväxlingen artikelkopia del med arbetstagarrepresentantemaen avav

stycket.2.2b sista

särnegel gäller för det fallet de planerade uppsägningama orsakasEn att av
skallföretagets verksamhet upphöra och det i sin sker till följdatt tur ettav

då föreskrivarättsligt beslut. Medlemsstaterna kan arbetsgivaren skallatt
skyldig underrätta myndigheten, bara myndigheten själv begäratt omvara

det.

Arbetsgivaren skall, redan enligt punkten 2 i 3 tillställaartikelnämnts,som
arbetstaganepresentantema kopia anmälan till myndigheten. Arbets-en av

skall också få lämna synpunkter till myndigheten.tagarrepresentantema

Ytterligare förfarandet vid kollektiva uppsägningar finnsregler i artiom
innebär fårkel 4. Reglerna uppsägningar verkställas tidigast 30 dagaratt

efter det anmälan den planerade åtgärden har skett till myndighetatt om
enligt artikel 3.1 i direktivet. fårArbetsgivaren dock inte med stöd di-av
rektivets regler åsidosätta sådana bestämmelser gäller individuellasom
rättigheter uppsägningsbesked. Däremot direktivet möjlighetöppnarom en
för medlemsstaterna sina behöriga myndigheter förkorta tiden.rättatt attge
Myndigheterna får också förlänga tiden -till högst 60 dagarrätt attges

det antagligt uppkommande problem inte kan lösas under denär attom
tidkortare kan föreskriven. Och medlemsstaterna kansom vara ge myn

dighetema gåendelängre till förlängning. Enligt direktivet måsterätten
arbetsgivaren informeras förlängningen och de skäl ligger bakomom som
den, något skall ske innan den ursprungliga tiden löper ut.som

Den inhemska myndigheten skall utnyttja tiden efter anmälan till sökaatt
lösningar sådana problem uppkommer de planeradesom genom upp-
sägningama.

Beträffande föreskrifternaalla i artikeln gäller de inte behöver tillämpasatt
medlemsstaterna uppsägningama beror företaget upphör mednär attav

sin verksamhet, detta förhållande i sin går tillbaka på rättsligttur ettom
beslut.

Direktivet innehåll också antal slutbestämmelser i artiklarna 5aett
och Av dem framgår direktivet innehåller minimiregler till arbetstaatt

-
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för medlemsstaternahinderinte någotfinns därmedfönnån. attDetgamas
di-fördelaktigaresynpunktarbetstagarnas änfrån ärreglertillämpa som

vidare arbetstagarnasbestämmelser. Det representanterrektivets attanges
rättsliga förfaelleradministrativatillgång tillskall haeller arbetstagarna

direktivet.enligtskyldighetemaigenomdrivaförranden att

utvecklingenDen4.2.5. senaste

för EG-rättenredogörelsesig vår3.2.6. sträckeri avsnittSom vi har angett
Även kollektivadirektivetgällerdetsenvåren 1994.tillfram när upp-om

skedesådom undermeddelatEG-domstolensägningar har sentett aven
syfteanalys den. Ivi inte har kunnatvårt arbete närmare attgöraatt aven

vi dock kortmöjligt lämnarfullständigskall bli sårättsutnedningen ensom
mål 383928 juni 1994 imeddelad denför domen. Denredogörelse är

Storbritannien.kommissionen ochmellan

dag meddeladedenfrågorgäller domenTill delstor sammasamma som
företagsöverlåtelser,skydd vidarbetstagarnasdirektivetdomen rörande om

varandratillbåda målen ansluteravgöranden de näraoch domstolens av
riktade kommissionenaktuella fallet3.2.6.. detjämför avsnitt I an-nu

direktivetinförandeStorbritannienspå fyra punktermärkningar mot omav
förhållandetavsåg detanmärkningenförstakollektiva uppsägningar. Den

arbetstagarrepresentanternågra reglerinte innehållerengelsk rätt attatt om
sådanaerkänt någraarbetsgivaren inte harskall representanter.närutses

och 3 i di-artiklarna 2striderfram till engelskDomstolen kom rätt motatt
vidförfarandetöverläggningsproceduren ochhandlarrektivet omsom om

blir arbets-reglernaFöljden de engelskauppsägningar.kollektiva attav
de båda artiklarnarättigheter enligtarbetstagarnasgivaren kan omintetgöra

Den andranågra arbetstagarrepresentanter.inte godkänna an-attgenom
lagstiftningenengelskaförhållandet den ärutgick från detmärkningen att

i nedskärning ellerövertaligheten har sin grundendasttillämplig när enen
efterfrågan på arbetenedgång iföretag ellernedläggning enett avenav

omfattar däremot allatillämpningsområdeDirektivetsviss upp-typ.
personligen. Enligt kom-inte hänförliga till arbetstagarnasägningar ärsom
för de engelska reglernatillämpningsområdetuppfattningmissionens är

Domstolen gjordetillämpas.område där direktivet skalldetänsnävare
engels-framhölls särskilt dekommissionen. Detbedömning attsomsamma

på grundarbetstagarehadeinte omfattar de fall därka reglerna sagtsupp av
samband medförändringar i företaget saknarorganisatoriskasådana som
Storbritannienkommissionentredje hävdaderörelsens volym. För det att

direktivet.enligt artikel 2 i Därhade uppfyllt kraven sägsinte helt att ar-
arbetstagarnasöverläggningar medbetsgivaren skall inleda representanter

syftet sökaskall ske ikollektiva uppsägningar. Dettahan överväger attom
arbetsgivareninnebäröverenskommelse. engelska lagennå Den att en-en

ståndpunkter ochskall överväga arbetstagarrepresentantemasdast ange
fram tillståndpunkt. Domstolen komhan intarsina skäl när en annanegna

finns ingeni direktivet. DetStorbritannien inte har tillgodosett kravenatt
målsättning förha överenskommelseskyldighet i Storbritannien att somen

engelskainte heller det i den lagenöverläggningarna, och att parternaanges
kollektivabefatta sig med frågor hurvid överläggningen skall om

-
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eller hur de negativaundvikas eller minskasuppsägningar skall kunna
fjärdeuppsägningarna skall mildras. Denkonsekvenserna av

punkten konstateradeanmärkningen gällde sanktionssystemet. På den
föreskrifter. stället harinnehåller några Idomstolen direktivet inteatt man

på medlemsstaternafalla tillbaka på artikel i Romfordraget lägger5att som
skall kunnaåtgärder behövs for gemenskapsrättenvidta alla attatt som

vilkaeffektivt Staterna har viss frihettillämpas på avgörasätt. attett en
lagstiftning förs in försanktioner skall finnas. den nationellaMen somsom

enligt skall förenad meduppfylla vad krävs gemenskapsrättenatt varasom
inhemskamed vad gäller vid överträdelsesanktioner i enlighet som av
effektivaliknande fall skall sanktionemabestämmelser slag. I vart varaav

avhålla från överträdelserproportionerliga ägnadeoch samt att av
Engelsk ansågsinte uppfylla de kraven.gemenskapsrätten. rätt

Svensk4.3. rätt

Inledning4.3.1.

arbetsgivaren inför kollektivEG-direktivet lägger vissa skyldigheter en
fråga skyldigheten överläggauppsägning. För det första det medär attom

och informera dem. det andra innebärarbetstagarnas Förrepresentanter att
förfarande vid kollektivadirektivet arbetsgivaren skall iaktta visstettatt

skall då fullgöra antal olika skyldigheteruppsägningar. Arbetsgivaren en
Direktivet tillvederbörande nationella myndighet. knyter därmedmot an

två skilda regelsystem enligt svensk nämligen medbestämmandelagensrätt,
information förhandling främjandelagens förebestämmelser och samtom

skrifter varsel till länsarbetsnämnd.om

Information överläggningar,4.3.2. och medbestämmande
förhandlingar informationlagens regler ochom

medbestämmandelagen finns deti 11-14 §§ reglerI s.k. samverkans-om
eller medbestämmandeförhandlingar. Dessutom finns det i 19 § regelen

skyldighet för arbetsgivaren lämna allmän information till kollektiv-attom
avtalsbärande arbetstagarorganisationer. Den bestämmelsen intedockger
arbetstagarorganisationen få skriftlig information i de hänseendenrätt att

i direktivet. Reglerna 13 § kan frångås kollek-utomsom avses genom- -
tivavtal 4 § 2 st.. finns inte någonDet skyldighet för arbetsgivaren att
lämna arbetstagarorganisationema kopia varsel eller andra uppgifteren av
till länsarbetsnämnden i samband driftsinskränkning.med en

-
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förhandlingssammanträdevidförhandla harskyldigDen ettär attattsom
frågalösning dentillförslagmotiveratframbehov läggavid somett av

möjdockförhandlar har15 §. Deförhandlingen storaparter somavser
till.skall gåförhandlandethuri samråd kommaligheter överensatt om

skyldigheten läggaingåendeoch den däriFörhandlingsskyldigheten att
informaskall få denocksåinnebärmotiverat förslagfram motpartenattett

förhandlingarnaSyftet medförhandlingsfrågan. ärförrelevanttion ärsom
seuppgörelse mellantillframskall ledade t.ex.parterna prop.att en

357.Bilaga 11975762105 s.

driftsinskränlcning torde innebäraFörhandlingsskyldigheten inför atten
möjligheterolikadiskuteramån behövs,i den detskyldigaär att,parterna

Även omplacefrågoruppsägningar.antaleteller minskaundvika omatt
effekterna förmildraundvika ellerförutbildningsinsatserolikaochring att

Arbetstagarorganisaförhandlingsskyldigheten.ingå iarbetstagarna synes
skallförslag,framförhandlingarna läggavidocksåhartionema rätt att som

diskuteras.

arbetsbrist tvekanpå grundarbetstagare ärbeslutEtt utansägaatt avupp
påarbetsgivarenverksamhetenförändringviktigaresådan egetattaven

med alla deförhandlingmåstebesluteti god tid föreinitiativ och ta upp
kollektivavtal ll §bundentill vilka hanförhållandeorganisationer i är av

Förhandanställningsskyddslagen.29 §jämförmedbestämmandelagen;
ned sinskäraarbetsgivarenskall redan övervägerlingen när atttas upp

får beslutaarbetsgivareninnanmåste avslutasoch denverksamhet, om
arbetsgivaren fattafårsynnerliga skäldet finnsuppsägningama. Bara om

fullgjord. Avförhandlingsskyldighetenbeslutet innanverkställa äroch
skall tillämpassynnerliga skälundantagsregelnframgårförarbetena att om

förfinns riskexempelvis fall där det säden sikterestriktivt och att tar
därmed jämför-ellersamhällsfunktionerviktigaarbetsplatsen,kerheten

grunduppsägningbeslut222 f.. Vidintressen a.liga avoms.prop.
nödsituationer.tillämpas ibara kunnaarbetsbrist torde regeln rena

medbestärnrnandeför-skyldigarbetsgivarensituationervissaI är att ta upp
arbetstagarorganisationkollektivavtalslösenligt § medhandling 11 en

anställningsförhålellersärskilt angår arbets-frågan§. gäller13 Det när
i frågaorganisationen. beslutEtttillhör denför arbetstagarelandena som
intearbetsbristgrundarbetstagareuppsägning flera synes varaavavom

kollektivavtalslösaiangår medlemmarnasärskiltsådan fråga ar-somen
medlem-skulle baragäller detbetstagarorganisationer. Detta även varaom

-
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förstaarbetstagarorganisation i handnågon kollektivavtalslösi sommar
1983 65.beslutet se ADkommer berörasatt t.ex. nrav

initiativ förhandling medArbetsgivaren alltså skyldigär att eget ta upp
berörda arbetstagarorgalämna relevant information till bara samtligaoch

5 § 2i förhållande till vilka han eller brukar st. bun-nisationer är vara; se
organisationerna och de harkollektivavtal. Det deden är utsettssomav

organisationerna hänseende enligt svensk lag-företräda i dettaatt som
arbetsgivaren;stiftning praxis alla arbetstagare hosoch representerar en

själva för-andra organisationer har begärasak är även rätt attattannan
allmänna förhandlingsrätten enligthandling i saken med stöd denav

10 §.

Om arbetsgivaren inte och inte heller brukar bunden något kolär vara av
inte skyldig förhandla enligt 11 § med någonlektivavtal, torde han attvara

arbetstagarorganisation, eftersom frågan då inteberörd kollektivavtalslös
angå någon viss organisations medlemmar. Här har i ställetsärskiltanses

organisationer lika företräda sina medlemmar,alla berörda rätt att t.ex. ge-
påkalla förhandling med stöd 10att avnom

inte någon uttryckligen lagreglerad för arbetstagarorganisaDet finns rätt
sina företrädaretioner anlita experthjälp. Men organisationen självutseratt

till förhandling arbetsgivaren, inte har kommitmed överensparternaom
anlitanågonting Organisationen har då och and-rätt att experterannat.om

vissasakkunniga ombud eller förhandlingsbiträden. Enligt medbesomra
stämmandeavtal kan det vidare under vissa förutsättningar anlitas s.k. ar-
betstagarkonsult, får ersättning arbetsgivaren.som av

Enligt förarbetsuttalanden ledningen för dotterföretag intekan sättat.ex. ett
visserligensin förhandlingsskyldighet åt sidan under hänvisning till denatt

fattar de formella besluten den verkliga makten ligger hos koncem-attmen
ledningen. Bedrivs planeringsarbete reell betydelse för dotterföretagetav
utanför detta, inte formella fattas företagetkan beslut inom det attutan ar-
betstagarparten har fått del i planeringsarbetet iled medbestäm-ta ettsom

Semandeförhandlingama. 197576:105 Bilaga 1 353 jämförsamtprop. s.
SOU 1975:1 774 och 1982:60 235. förhållandetDet föreatt ett annats. s.

det rättsligt arbetsgivare har fattat beslut i praktiän ärtag sett ettsom som
binder arbetsgivaren befriarken inte arbetsgivaren från hans skyldighet att

vid skadeståndsansvar medbestärnrnandeförhandla, något flera gångersom
har bekräftats i rättspraxis se AD 1978 91, 156 och 157.t.ex. nr

-
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främjandekollektiva uppsägningar,vidFörfarandet4.3.3.
till länsarbetsnämndregler varsellagens om

Inledning4.3.3.1.

det första dettvå huvuddelar. Förkan beståFrämjandelagen ärsägas av
driftsinskränkningar, såvälmedvarsel i sambandfråga regler rörom som

innehåller1-6 §§. det andrapermittering Föruppsägning införinför som
anställningskall främjaåtgärderantal bestämmelserlagen ett avsomom

arbetsförmåga 7-13 §§.med nedsattoch arbetstagareäldre arbetstagare
möjlighetlänsarbetsnärnndenbl.a. regelfinns därutöverDet attgeren som

14 §.tidsbegränsad anställningförbjuda avtal om

det anledningEG-direktivet finnsanledning det behandladeMed attav nu
driftsinskränkningen kanvarsel införreglernagranskanärmare somom

någotvi dock inviss utsträckning kommerleda till uppsägning. I reg
till permittering.driftsinskränkning kan ledavarsel införlerna somom

berörs, såvida inteminst fem arbetstagareVarselskyldighet inträder om
i arbetsgivarens verksamhetdriftsinskränkningen normalt ledutgör ett

månadervarierar mellan två ochVarseltidema vid uppsägning1 §. sex
minst månad 3 §.i samband med permittering2 §, medan tiden är en

föranförutse de omständigheter harOm arbetsgivaren inte har kunnat som
4 §. Som altemadriftsinskränkningen, kan varselfristen förkortaslett ett

under-vissa förutsättningar kantiv till varsel gäller arbetsgivaren underatt
medbestännnandelaförhandlingar enligtlänsarbetsnämndenrätta attom

6 §.driftsinskränkningpåkallats eventuellom engen

underlåterOm arbetsgivare uppsåtligen eller oaktsamhet attgroven av
§. Orik-betala varselavgift till 17varsla, kan han bli skyldig att statenen

eller fängelse felaktighetenuppgifter i varsel kan leda till bötertiga ett om
omfattas arbetsgivarens uppsåt eller oaktsam-har betydelse och grovaav

föreskriva19 §. Regeringen eller Arbetsmarknadsstyrelsen kanhet, un-
§, vilket skett för byggbranschens del.från varselreglema 25 hardantag

innehållReglernas4.3.3.2. närmare

framgår inledningsvis arbetsgivare skall genomföralagenAv att enen som
uppsägning eller permittering, skalldriftsinskränkning, kan leda tillsom

driftsinskränkningen genomförs.varsla länsarbetsnämnden i det län där
dock minst fem arbetstagare berörs, och någon skylDetta gäller bara om

-
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normaltdriftsinskränkningeninte utgörföreliggervarsladighet ettatt om
l §.verksamhet.arbetsgivarensled i

driftsinarbetsgivareframgår göraförarbetenaAv attatt avsersomen
länsarbets-skall varslai flera län,driftsenheterskränkningar berörsom
särskildaockså denMotivenlänen.ochinämnden tarettvart reuppav

fem arbetstagare.omfatta minstdriftsinskränkningen skallgeln attom
påverkasdriftsinskränkning. Denenskildvid varjeRegeln tillämpas separat

driftsinskränkningar detdärföljandepå varandrasker flerainte detattav
1973:129prop.femuppsägningar högreantaletsammanlagda änär s.

arbetsgivare, driverInte helleruttalas därtill:motiven289 f.. I är somen
hanvarselskyldig lämnaverksamheter,friståendeolika attatt om avser

berörande färredriftsinskränkningar, och ängenomförasamtidigt envar
driftsinskränk-verksamheter,flera dessavidfem arbetstagare, trots attav

arbetstagare. Detta förarbets-mångaminst såsammanlagt berörningen
1985 3.rättsfallet NJAbelysning ifåttuttalande har närmare s.en

driftsinskränkning kansituationer dåexempel utgöraSom ettansesen
uppsägningi motivenverksamheti arbetsgivarensnormalt led nämns av

varje gång endast förregelbundet erbjuds arbetearbetstagare enmensom
tillfälliga arbetsuppgifterför heltTillsvidareanställningartid.kortare

289.a.också undantagetomfattas prop. s.av

uppsägning måstekan medföradriftsinskränkningVarsel sådan somom
minst två månaderdriftsinskränkningen. Tidenviss tid förelämnas är om

100högstOm fler 2525 arbetstagare berörda.minst 5 och högst änär men
månader, medan det viduppsägning tiden fyraberörsarbetstagare ärav

§.månader. 2driftsinskränkningar gäller tidstörre en om sex

driftsinskränkningen genomförs.tidpunkt dåVarseltiden räknas från den
då arbete inte längre kan be-enligt motiven den tidpunktMed detta avses

företagetdärför får lämna a.arbetstagarna och dessaredas de uppsagda
betydelse eventuellaförarbetena saknar det291. Enligt om upp-prop. s.

inte.då gått till ända ellersägningstider

enligtmedföra permittering skallVarsel driftsinskränkning kansomom
leder tilli förväg. Om driftsinskränkningen3 § lämnas minst månad atten

beredas fortsatt anställtidsbegränsad anställning inte kanarbetstagare med
skall sketidigare anställningen upphör, varsletning i samband med denatt

i förväg.veckorsex
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förutse detillräckligt tid i förväg har kunnatarbetsgivaren inte långOm
ställetdriftsinskränkningen, skall ibakomomständigheter ligger var-som

motiven exempliske. framgår 4 Iså det kan Dettasel lämnas snart av
slutar tidigareellerfallen börjarfieras regeln med de säsongatt senareen
blir be-underleverantör heltberäknas,kunnat oväntatän utanatt ensom
hastigt annul-uteblir eller kundorderställningar, råvarutillförseln attatt en

också föranleda tillämpningImportrestriktioner i land kanleras. ett av re
sådan någonframhålls situationen ibland tordegeln. I motiven attatt vara

fabrik brinexempelvisvarseltid huvud inte kan iakttas, näröver taget en
292.ned a.ner prop. s.

varsel till läns-uppgifter skall finnas i5 § finns det regler deI ettom som
Arbetsgivaren skall, enligt första stycket,arbetsnänmden. uppge

driftsinskränkning,i orsaken till och arten av
driftsinskränkningen avsedd genomföras, ochden tidpunkt då är att

yrkesgrupper.iii antalet berörda arbetstagare, fördelade

huruvida driftsinskränkningenMed driftsinskränkningens bl.a.an avses
293. Skyldigheten lämna varselkan leda till uppsägning a. ärattprop. s.

lämnats inom varselalltså fullgjord endast de angivna uppgifterna harom
Uppgifterna skall skriftligen.tiden. lämnas

ocksåEnligt stycket skall arbetsgivaren så det kan skeandra snart uppge
driftsinskränkningen, skyldighetvilka arbetstagare berörssom av en som

vite. Talan utdömande vite förs enligt 23 § läns-kan förenas med avom av
kan arbetsgivarearbetsnärrmd eller Arbetsmarknadsstyrelsen. Däremot en

bryter regeln inte åläggas varselavgift.motsom

normalfallet lämnaMera konkret innebär reglerna arbetsgivaren i skallatt
två varsel till länsarbetsnärrmden, första med allmänna uppgifterett om
driftsinskränkningen andra den listan färdigförhandladoch s.k.när ärett

fastställd uppgift kan kommaeller med desättannat personerom som
sägasatt upp.

6 § arbetsgivaren möjlighet tillämpa alternativt förfarande.I Ar-ettattges
betsgivaren kan i stället för varsel länma underrättelse till länsarbets-en

påkallat påkalla förhandlingar enligtnänmden han har elleratt attom avser
§11 medbestämrnandelagen eller kollektivavtal sådan förändringom en av

medför eller medföra driftsinskränkning.verksamheten kan Under-som en
rättelsen skall skriftlig, och det uppställs skallkrav den lärrmasattvara
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dåarbetsgivaren§§ ochi 2-4tidpunktervid de senastattsenast som anges
fall kvarstår§ första stycket. Ii 5uppgiftersådanalämnar annatsom anges

varselskyldigheten.

arbets-klart6 § tillbestämmelserna isyftar göramotivenEnligt attatt en
§§ medenligt 11-14förhandlingarnaföregripithainte skallgivare anses

tilltänktlänsarbetsnänmdenunderrättabestärmnandelagen att om engenom
skallbestämmelsernaocksåframhållsdriftsinskränkning. Det att ses som

måstearbetsgivareninnebärvarselskyldigheten. Dettaalternativ till attett
lämna sådanadvs.alternativa förfarandet,detgenomföra äventill fullo

skallvarselskyldighetenförförsta stycket,åsyftas i 5 §uppgifter attsom
160.198182:71prop.falla bort s.

låter blioaktsamhetuppsåtligen ellerarbetsgivareEn attav grovsom
enligt § åläggasföreskrivet kan 17pådriftsinskränkningenvarsla sättom

skallarbetsgivaren i konkursOmvarselavgift tillbetala ärstaten.att var-
dvs.konkursboet,företräderbetalas denselavgiften i stället avav som

100 ochtill lägstVarselavgiften bestämspersonligen.konkursförvaltaren
försummelsenpåbörjad veckaochvarje arbetstagare500 kr förhögst som

ned ellervarselavgiftensärskilda skäl kanföreligger sättasOm detavser.
avgift ocksåbefrielse från kanFullständiglägre belopp.tillbestämmas ett

äga rum.

sanktion denvarselavgiftlagstiftaren valdetillAnledningen attatt som var
framhölls deti förarbetenajuridiska ochpåkunde läggas attäven personer,
varselavgiftensekonomiska situationtill företagetskan hänsyn närtaman

juridiskatilläggas1973:129 305. Det kanbestämd prop.storlek blir atts.
1986 åläggas företagsboti brottsbalken år kanefter ändringar ompersoner

Även§ BrB. straffrättsli36 kap. 7i verksamheten sedet begåtts brottett
fråga för juridiska ochkomma isanktioner alltsåkan personernumeraga

för fysiskainte bara personer.

uppfyller enligt förstaenligt 6 § inte kraven 5 §Om underrättelseen
arbetsgivarenåläggas prop.varselavgift kommastycket, kan att

198182:71 160.s.

allmänna domstol därvarselavgift denFrågan utdömande prövas avavom
tvistemål i allmänhet 18 §. Talan försiarbetsgivaren har att avsvara

år driftsinskall väckas inom efterArbetsmarknadsstyrelsen och den ett

-

-
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skränkningen. Av motiven framgår fristen från tid dåräknas denatt
driftsinskränkningen blivit helt genomförd prop. 1973:129 306.s.

Som tidigare finns i lagen också vissa straffsanktioner.det Denangetts
i 6i varsel eller uppgift i § uppsåtligen ellerettsom en som avses av grov

lämnar oriktig uppgift, inte betydelse,oaktsamhet saknar kan enligten som
19 § dömas till böter eller i år. Allmäntfängelse högst åtal får enligtett
22 § väckas endast efter medgivande Arbetsmarknadsstyrelsen.av

överväganden4.4.

4.4.1. Inledning

tidigare avsnitten innehållerDe redogörelse för EG-direktivet kolen om
lektiva uppsägningar och motsvarande regler i svensk Vår uppgifträtt. är
emellertid inte bara klarlägga innebörden de båda regelsystemenatt utanav
också i månvad svenska lagändringar behövs för vår natio-övervägaatt att
nella skall direktivet.med Vi redovisar vårarätt stämma överens övervä

i olikaganden avsnitt. Först behandlas frågor direktivets grundrörtre som
läggande definitioner och dess allmänna räckvidd avsnitt 4.4.2.. Därefter
går vi in på EG-reglema information och överläggning i samband medom
kollektiva uppsägningar avsnitt 4.4.3.. Slutligen analyserar vi bestämmel

förfarandet vid uppsägning på grund arbetsbrist avsnittserna om av
4.4.4..

Det kan här tilläggas det finns ILO-konvention nr 158,ävenatt en som
Sverige till,har anslutit sig med vissa bestämmelser rörande det EGsom
direktivet innehåller se 170 ff. i vårt delbetänkande. Direktivets be-s.
stämmelser och därmed ändringarde i svensk dessa kan föranrätt som
leda kommer inte i konflikt med reglema i konventionen.

Definitioner4.4.2. räckviddoch

varselskyldighetFör inför uppsägningar skall föreligga förutsätts detatt
enligt främjandelagen minst fem arbetstagare berörs driftsinskränk-att av
ningen och driftsinskränkningen inte normalt iled arbetsgivautgöratt ett

-
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-
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varselfrånandra undantagföreskrivasocksåkanverksamhet. Detrens
byggbranschen.förskettharnågotreglema, som

exempelvis fyra arbets-driftsinskränkningarföljandevarandraFlera om
gällerDettaenligt svensksammanläggasinte rätt.gången behövertagare

undvika varselså kanföljd. Påsker i sättuppsägningama tät manäven om
reglerdirektivetsstridakommakanpåskyldighet motsätt att omett som

sarnmanlägskallviss periodunderuppsägningarvidtagnasamtliga enatt
driftsinfalldetundantag förnågothellerdirektivet intei attfinnsDetgas.

verksamhet.arbetsgivarensled inormaltskränkningen utgör ett

varselreglema bör kom-vivadbakgrund attMot sagts menarsom nuav
tidsintervall kanvisstinomuppsägningarflertalså, ettpletteras även ettatt

varselskyldighet. Manreglernaomfattasdärmedochläggas omavsamman
i avsnittbeskrivitvialternativtvånågot deväljainförandetvidkan somav

90eller 20 under30 dagarunderuppsägningartioantingen4.2.2. m.m.
under 90 dagar.uppsägningar20alternativetfördagar. Vi har stannat

främjandelagensbehållersamtidigtdock intehindrarFörslaget att man
uppsägnings-berörda vidskallfem arbetstagarepå minstkrav att vara

arbets-normalt led iuppsägningarför utgörUndantaget etttillfället. som
inteeftersom detlagen,dockmåsteverksamhet utmönstrasgivarens ur

direktivet.undantagsregel imotsvarandenågonfinns

upphörandedirektivetinnebäruppsägningarantaletberäkning attVid avav
uppsägningarjämställas medanställningsavtal skallarbetstagaresenskilda

Föreskrifminst fem.upphörandenandra ärantaletkollektivt,sker omsom
lagstiftdärför införas ioch måstesvenskmotsvarighet iingen rättharten

ningen.

och vi återkom-främjandelagen,berör 1 §ändringarnaangivnaAlla de nu
paragrafen.specialrnotiveringen till denitillämpningsfrågomatillmer

föreskrivakanArbetsmarknadsstyrelsenellerregeringenBestämmelsen att
enligt vårocksåemellertid kompletterasvarselreglema börfrånundantag

får medförtinteupplysning undantaginböruppfattning. Det atttas omen
miniminivå. Gc-direktivets krav, uttryckerunderskrideratt ensomman
byggbranschenundantaget förmedgivnaskulle det redanändringennom

direktivet jämföstriderundantageti de delarsin verkanförlora motsom
kommissionen och21583 mellani målavgörandeEG-domstolens

Arbetsmarr-och justerasundantagetBelgien. Vi förutsätter överatt avses

-
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gällandeaktuellablirändringarnatillanslutninginadsstyrelsen att som
rätt.

överläggningarInformation och4.4.3.

brukarellerarbetsgivare ärmedbestämrnandelagen§ ärEnligt 11 somen
initiativ för-påskyldigvissa fallkollektivavtal i egetbunden attavvara

Enligtarbetstagarorganisationema.kollektivavtalsbundnadehandla med
arbetsgivaren övervägertillämpligbestämmelsen attnärgällande ärrätt

arbetstagareuppsägningsådantpåverksamhetsin sättförändra attett av
påuppsägningarbesluttid förei godskyldigdåaktuell. Hanblir är att om

medbestärnrnandeförhandlingar.inledainitiativeget

för-och imellanuppgörelsesyfta tillskallFörhandlingarna parterna,en
motiframskall läggabehovvidliggerhandlingsskyldigheten parternaatt

innebärafårförhandlingsfrågan. Dettalösningtillförslagverade ansesav
undviheltmöjligheteromfatta olikaskallfalli attförhandlingarna vartatt

lindra konsetänkbarauppsägningar och sättantaletminska attellerka
utbildningelleromplaceringarbetstagarnaförkvenserna t.ex. avgenom

full-skyldighetemarättspraxis förenligtArbetsgivaren attdem. ansvarar
fattat be-verket harsjälvaiföretagnågotdet är annatgörs, oavsett att som

harintearbetsgivarenförhållandetverksamheten. Detförändra attslutet att
med sigför inteandra företagetfrån detinformation attfullständigfått ar-

förhandlingsskyldigheten.för brottfrånbefriasbetsgivaren motansvar

dekollektivavtal, detbunden äreller brukararbetsgivarenNär är avvara
svensk lag-enligtarbetstagarorganisationemakollektivavtalsbärande som

arbetsgivarenOmarbetstagare.samtligapraxisstiftning och representerar
kollektivavtal,någotbundenbrukarinte hellerochdäremot inte är avvara
initiativpåför honomskyldighetnågonfinnas tatorde det inte egetatt upp

arbetstagar-kollektivavtalslösnågonmedbestärnmandeförhandling med
grundpåflera arbetstagareuppsägningarbeslutorganisation inför avom

arbetsbrist.av

i direk-artikel 2.1-2ibestämmelsernauppfyllalagstiftning verkarSvensk
kollek-bundnabrukarellerarbetsgivaregällersåvitt ärtivet, avvarasom
arbetsgifalletför detkompletteraslagstiftningenbörtivavtal. attDäremot

kollektivavtal.någotbundenbrukarinte hellerinte ochär avvaravaren
i frågaoch förslagövervägandenför detta,skälenBeträffande de närmare

-
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kollektivavtal och utfonn-lagreglemafrångåmöjligheten att genomom
i avsnitt 3.4.5. Där harvi har anförthänvisa till vadfår viregelnningen av

medbestäm-§ andra stycketundantagsregeln i llockså särskilt berörtvi
komplicera deinte i onödanförregeln börDenmandelagen. attnya

arbetsbristgrunduppsägninggenerellt införgällasvenska reglerna av
visstuppgår tilluppsägningamatill fall dåsåledes inte begränsasoch ett

antal.

uttrycklig lagregelinföraskäl förtillräckligafinns inteDet attatt omennu
jämför artikel 2.2.experthjälpanlitaarbetstagarorganisationen har rätt att

informationskyldighet lämna denliggerförhandlingsskyldighetenI atten
får därför ilagstiftningförhandlingsfrågan. Svenskförrelevantärsom

föreslagits uppfylla hu-kompletteringfall efter denvart ansessom nyss
skall förse arbetstagar-arbetsgivaren i god tid2.3vudregeln i artikel attom

lägga framså dessa kaninformationmed all relevant attrepresentantema
lagstiftningen erforder-svenskasaknar denkonstruktiva förslag. Däremot

information i vissaskriftligarbetsgivaren skall lämnareglerliga attom
kompletteringnödvändigt meddetpreciserade hänseenden. Här är somen

regeln bördelar. Dentill direktivets i relevantaanslutabör nära text nya
arbetsbrist; iuppsägning på grundinför beslutgälla generellt annatavom

komplicerat. Till denuppfattning alltförenligt vårfall blir regelverket när-
vi ikompletterande lagregel återkommersådanutformningen av enmare

medbestämmandelagen.till 15 §specialmotiveringen

artikel 2.3 arbetsgitill i sista stycket iregelnVi återkommer attomsenare
delarkopia vissabehöriga myndighetenskall lämna den av avenvaren

skriftväxlingen.

arbetstagarnasarbetsgivaren lämnaEnligt artikel 3.2 skall representanter
myndighetenbehöriga seanmälan han till denkopia den görav somen

arbetsgivaren inte skyldigEnligt svenskvidare avsnitt 4.4.4.. rätt är att
kopia varsel eller andraarbetstagarorganisationerlämna berörda en av

uppfylla direktivetdriftsinskränkning. Föruppgifter i samband med atten
frågalagregel. Eftersom detalltså kompletterandekrävs det är om enen

arbetstagarorganisaarbetsgivaren bör fullgöraskyldighet gentemotsom
Härigenom fårregeln placeras i medbestämmandelagen.tionema, bör

tillgång till möjlighet genomdriockså organisationerna själva direkt atten
jämför skadearbetsgivarens skyldighet dem nedan, ochgentemotva

medbestämmandelagen bättre det gällerståndssanktionen enligt närpassar

-
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sanktioner i dag föreorganisationerna deskyldigheten ängentemot som
straffansvar.avgift, vite ellerfrämjandelagen administrativskrivs i

rättspraxis, fårförarbetena och fastlagstiftning, sedd i belysningSvensk av
och överläggningi fråga informationuppfylla vad krävs en-som omanses

fattatinte arbetsgivaren har be-2.4 för det fall detligt artikel äratt ettsom
arbetsbrist. De förarbetsuttalett till uppsägningar på grundslut har avsom
finns beträffande dehar gjorts och den rättspraxislanden nuvasomsom

medbestämmandeförhandling får vidare till-reglernarande utan ansesom
fråga inforrnakompletteringar lagstiftningen ilämpliga på deäven omav

föreslår. Arbetsgivarens skyldigheter i för-förhandling vition och som nu
2.3 sistamyndigheten se artikel stycket ochhållande till den behöriga ar-

artikel 2.4 behandlar vi ibelysning vad krävs enligttikel 3-4 i av-somav
4.4.4.snitt

arbetstagarorganisationer, har idvs. berördaArbetstagarrepresentantema,
rättsliga förfaranenligt artikel 5a tillgång tillenlighet med vad krävssom

informera för-genomdriva arbetsgivarens skyldigheter ochden för attatt
skadestånd enligt 54-55 §§ medbehandla. Arbetsgivaren kan drabbas av

föra talanarbetstagarorganisationema kan självastämrnandelagen, och om
arbetsdomstolen.skadestånd vid

överläggningar ilagstiftning i fråga information och vissaSvensk är om
enligt di-förmånligare för arbetstagarsidan vad krävshänseenden än som

rektivet. tillåtet se artikel 5.Detta är

Förfarandet vid kollektiva uppsägningar4.4.4.

direktivet artiklarna 3 4 innehåller regler förfaranAvsnitt III ochav om
särskiltvid kollektiva uppsägningar. finns flera regler berör dedet Här som

till inför uppsägningar.svenska reglerna varsel länsarbetsnärrmdenom

myndigheEnligt artikel 3.1 sista stycket skall anmälan till den behörigaen
innehålla bl.a. skälen till uppsägningarna, antalet arbetstagare be-ten som

uppsägningarna, antalet arbetstagare normalt sysselsätts ochrörs somav
den tidsperiod under vilken uppsägningama skall verkställas. En anmälan
skall enligt direktivet också innehålla all information beträffanderelevant
de planerade kollektiva uppsägningama och de förhandlingar harsom

inför beslutet uppsägning.förevarit med arbetstagarrepresentantema om

-
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tillvarselvadreglerfinns detfrämjandelagenstycketförsta ett5 §I om
arbetsgivaren viåläggsstycketinnehålla. I andraskalllänsarbetsnämnden

driftsinberörsarbetstagaredeskeså det kandare avsomsnartatt namnge
förutsättningarvissavarslet under ersättasEnligt 6 § kanskränkningen. av

påkallats.medbestämmandeförhandlingar harunderrättelse attomen

lagstiftning medsvenskföreskrifter ochdirektivetsmellanjämförelseEn
slutsatser.uppfattning följandeenligt vårger

inte kanvarselskyldighetinnehåller reglerlagstiftningSvensk somenom
anmälnings-föreskrivnadirektivetden ihelt densammasägas somvara

sanktionsreglemadärtillde knutnaVarselskyldigheten medskyldigheten.
delar di-uppfylla vissasådanaoch fårbehållasi principbör avansessom
tillgodoseskunnabörtillkommande kravenanmälan. Derektivets krav

vitessanktioneras.endastbestämmelsermed som

uppsägningama,skälen tilluppgifterkrav påuppställer anta-Direktivet om
sysselsättsnonnaltantalet arbetstagareberörs,let arbetstagare somsom

verkställas. Kravenskalluppsägningamavilkenundertidsperiodoch den
frärnjandelagens reglerjusteringari svenskinförasbör rätt omavgenom

följd devisserligen tillfårunderrättelse. Dettaelleri varselinnehållet att
EGanmälantidigareföreskriverreglerna änsvenskaföreslagna en

förenadordning dock intesådanuppfattningvårdirektivet. Enligt är en
bli alltförvarselreglemariskerarolägenheter. Tvärtommed några att

skall skeanmälanytterligare slaginförkomplicerade, ett somavmanom
länsarbetsnämnden.medövriga kontakterarbetsgivarenstidvid änannan

skydd,minimiregler till arbetstagarnasföreskriverEG-direktivet, som
hinder.heller någotinnebär inte

information be-all relevantskall innehållaanmälankrav påDirektivets att
förhandlingaruppsägningama och dekollektivaplaneradeträffande de

intedockbehöverarbetstagarrepresentantemaförevarit medhar upp-som
prak-själva verket detunderrättelse. Ivarsel eller ifyllas redan i ärett en

medbestämmandeuppgifterunderrättelseomöjligt itiskt att ge omen
då förhandlingarnaredanunderrättelsen skall lämnasförhandlingarna;

enligt vår meningpunkt detdirektivet dennauppfyllapåkallas. För äratt
måsteUppgifternamöjligt.uppgifterna lämnas såtillräckligt snartatt som

Vid dentidpunkt då uppsägningarnavid dendock länmas ägersenast rum.
det gäl-Påuppgifterna alltid tillgängliga.finns närtiden sättsamma som

berörasde kan kommaskyldighetenler attatt enavpersoner somnamnge

-
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till-vitefår föreläggande och utdömandedriftsinskränlcning, ses somav
reglerna.sanktion vid brotträcklig mot

införvarselalltså sikte uppsägendastkommerVad att tasagtssom nu
direktivetintepermitteringarvarsel inför berörsReglernaningar. avom

främjandelagen. Avimateriella ändringarheller någrainteoch därmed av
föreslårvihurlagförslag framgårfrarnlagdaspeciahnotivering och att

skall lösas.frågor teknisktdessa

har anmältskollektiva uppsägningarplanerade4.1 fårEnligt artikel som
anmälanefter30 dagarverkningar tidigastmyndighetenbehörigatiH den

lagstiftning, isvenskstridaintebestämmelse kanDenna motansesm.m.
föreslårredanföreslår. Somvide justeringarfall inte med angettsvart som

uppsägningenvidalltid skall lämnasuppgifternaaktuellavi de senastatt
iskyldigheter redanfullgör sinaarbetsgivarenoch detta ett var-oavsett om

minstauppgifter. Eftersomkompletterande uppsägeller förstsel genom
månad, kommer11 §anställningsskyddslagenningstid enligt är en an-en

direktivet medger.vadtidigareupphöraställning inte änatt

Övriga i huvudsak inga lagtek-kräverdirektivetavsnitt HIföreskrifter i av
får exempelvisförrnenande. Detenligt vårtingripandenniska anses vara

till läns-lämna synpunkterfårsjälvklart arbetstagarnas representanteratt
varselutnyttjar tiden efternämndenartikel 3.2 ocharbetsnänmden ettatt

uppstår tillde problemlösningarför sökaunderrättelseeller att somen
artikel arbetsgi4.2. Attuppsägningamakollektivaplaneradeföljd deav

tillställaskyldig arbetstagarrepresenskallförslagenligt vårt attvaravaren
framgår vadlänsarbetsnänmdenuppgifterna tillkopia avtantema en av

4.4.3.anförs i avsnittsom

medlemsstatcma till arbetstagarreskalli direktivetartikel 5aEnligt attse
administrativa ellertillgånghar till rätts-eller arbetstagarnapresentantema

Vad gäl-direktivet.skyldigheterför genomdriva enligtliga förfaranden att
uppfattas så,kunnavarselskyldigheten skullediskuteradeler den dettanu

delta sökanformellt skullearbetstagarrepresentantema rätt att somatt ges
Arbets-länsarbetsnämnden ellerinförärende varsele.d. ide ettpart om

möjlighet arbets-Vi dock den allmännamarknadsstyrelsen. att sommenar
framvarselreglema och förapåtala brotthar att mottagarrepresentantema

nämnden harskyldighetenden däremot svarandesynpunkter attsamt som
lämpliga åtgär-vidtamyndighetsansvaranledning därav och under sittmed

punkt.för uppfylla direktivets krav dennatillfyllestder är att

-
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artikel 2.4 sistavill vi på regel i direktivets avsnitt HTill sist peka en
prövning påstådd försum-bl.a. arbetsgivaren vidstycket. Här sägs att av

inte åberopalämna anmälan till behörig myndighet, kan nöd-melse attatt
fattadeinformation inte lämnats till honom från det företag detvändig som

framgått anmälledde till kollektiva uppsägningar. Som kanbeslut som
vån fullgöras antingenningsskyldigheten enligt direktivet med förslag ge-

underrättelse eller varsel kompletterat med ytterlivarsel ettgenomnom
enligt § främjandelagenuppgifter. En försummelse varsla kan 17attgare

vitessanktioneras.leda till varselavgift. Senare lämnade uppgifter kan Det
domstol vid sin prövning enligt 17 § talanfår förutsättas att mot t.ex. ettav

i inte förmildrande på den omständighetendotterbolag koncern atten ser
moderbolaget eller något kontrollerande bolag bär förannat ytterst ansvaret

inte fullgjorts. gäller enligt för-varselskyldigheten Motsvarande synsättatt
arbetsuttalanden och rättspraxis i fråga brott medbestämmandelamotom

197576:105 Bilaga 353. Vad skall gällaprop. l ävensagtsgen s. som nu
då vite föreläggs och döms På dessa punkter vi det inte erforder-ut. anser

några ingrepp i självaligt med lagtexten.
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våra förslagKonsekvenser av

våra för-effekteroch andrakostnadskonsekvenseravsnitt skallI detta av
kommittéförordningen, där13 §bakgrundviDetslag beröras. gör mot av

genomförs. Viförslagvårakostnadernaskall beräknaframgår videt att om
utredningsförslagensdirektiv 1984:5till regeringensockså hänvisakan om

utgif-offentligainte öka defår våra förslagdirektivenEnligt deinriktning.
för bl.a.kostnadskonsekvensemaochstatsinkomstema,eller minskaterna

hänsyn tillhar vibelysas. Vidareenskilda skalloch deföretagen att ta re
regionalporedovisa demedför vi skall1992:50,direktivgeringens attsom

EG-aspekter1988:43förslag, ochvårakonsekvensernalitiska attomav
avsnitt 2.1..direktivetsistnämndadetskall beaktas se om

vårasamhällsekonomiska konsekvensernabedöma dedet gällerNär att av
analyseinte kanfunnit konsekvensernavitill lagändringar, harförslag att

bli frågakan inte härkvantitativa Det äni annat att grovttenner. omras
vi pekar pådärallmäntutifråneffekternauppskatta ett resonemang,mer

förslagen.troliga följdverkningarvissa av

renodladinnebärverksamheterövergångreglernaföreslagnaDe enavom
inte.kostnader uppstår IstatsfinansiellaNågraanpassning till EEG-rätten.

företagförvärvareleda tillreglerna tänkassituationer kanvissa ettatt aven
arbets-regler till följdenligt dagenskostnaderdrabbas högre än attavav

företagsköpet; kostföljer med vidanställningsavtal så sägaatttagarnas
avtalförvärvaren deavtal dyrare föruppstår dessanadsökningar änärom

tänkasdetta kanlagregeln skulle ha gällt, ochavsaknad utgörai ettavsom
uppträdadock inteförvärv. effekt kanför sådana Dennahinder sägas gene-

föreskriverså måtto de endastkostnadsneutrala iReglernarellt. är attatt
skall bibehållaföretagsförvärv haomfattas rättarbetstagare attettsom av

kollektivavtalinte finnsviss tid, detanställningsvillkor undersina ettom
reglerna ialltså möjligtvillkoren. Detförvärvaren reglerarhos är attsom

kostnadsökning alls för förvärvaren. Ensituationer inte medför någonvissa
fårför arbetstagarna. Dessaderas värdepositiv effekt reglerna är ettav

för anställningen sådan.för i anställningen ochskydd villkorenökat som

-
-

-

-
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uppsägningarinformation vidförhandling ochreglernaOckså de omnya
till EG-rätten. Inteanpassninginnebär renodladarbetsbristgrund enav

inne-kostnader. Förslagenstatsfmansiellanågradelar uppstårheller i dessa
förhållande tilliför arbetsgivarenskyldigheternågot utökadebär däremot

arbetsgivarna kan därförkosmadsökning föri En vissvad gäller dag.som
begränsad omfattning.emellertid bedömasmåsteförutses. Den vara av

EGföljervadinte heller längregår enligt vår meningFörslagen än avsom
direktiven.

regionalpolitiska konsekvensärskildanågraförslag kan inteVåra antas

ser.

-

-
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Specialmotivering

1976:580iändring lagenLaga omom
arbetslivetimedbestämmande

4§

enligteller skyldigheträttighetmån det innebärogiltigt i denavtalEtt är att
inskränks.ellerupphävslagdenna

kollektivavtal får det dockGenomförsta stycketbestämmelsen iTrots
från 12, 14,avvikelser 11,kollektiv-tillåtet görasdetär att genom

och 28 §§, 29 § tredje19-22från föreskrifavvikelseavtal göra me
33-37 §§, 43 § andra styck-28 §§, ningen,19-22 och12, 14,11,ternai
64 och 65 §§. Kollektivav-§§,33-37meningen,§ tredje29 et samt

får mindreinte innebäraoch talet64stycket§ andra43 attsamt
förmånliga tillämpasregler skall65 §§.

arbetstagarsidan följerför än som
EU-rådets 75129EEGdirektivav

17februariden 1975,av
77187EEG den 14februariav

9256EEGoch1977 den 24 juniav
1992.

också fö-får detkollektivavtalkollektivavtal får också föreskriI Iett
fredspliktgåendelängre gående fredsplikt 41, reskrivas längreänvas

och41, 41a, 41bangesi41b och 44 §§41a, änsamtanger som
gående skadelängregående skadeståndsansvar 44 ellerlängre än ett

följer dennaståndsansvarföljer denna lag. än som avavsom
lag.

- -

-

-
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Ändringen framgårstycket. Av tilläggettillägg till det andrainnebär attett
får innebära mindfrån lagens regler inteinnebärkollektivavtal avstegsom

direktivföljer rådetsför arbetstagarsidanförmånliga regler än avsomre
lagbestämmelser77187EEG 9256EEG. De75129EEG, och utgörsom

Direktivenalltså s.k. EG-dispositiva.EG:s reglerinförande rörärett av
vid företagsöverlåtelser.skydduppsägningar och arbetstagarnaskollektiva

regler inskränks medkollektivavtal frångå lagensMöjligheten att genom
främst på möjligheförhållande får verkningartill direktiven. Dettahänsyn

från 28 §§.avtal ll ochgöraatt avstegterna genom

språkligt hänseende.stycket arbetats iTredje har om

13§

särskilt angår arbets-Om frågasärskilt angår arbets- ellerOm fråga en
anställningsförhållandena föranställningsförhållandena för ellerar-

arbets-tillhörtillhör arbetstagar- arbetstagarebetstagare som ensom
tagarorganisation i förhållande tillorganisation i förhållande till vilken

bundenvilken arbetsgivarenarbetsgivaren icke bunden inte ärär av
för- kollektivavtal, arbetsgivarenkollektivavtal, arbetsgivaren ärär av

enligt 11 ochhandlingsskyldig enligt och skyldig förhandla11 att
§§ organisationen.12 §§ organisationen. 12 med dendenmot

ochOm arbetsgivaren inte inteär
någotbrukar bundenheller vara av

kollektivavtal alls, arbetsgivarenär
§skyldig förhandla enligt 11att

med alla berörda arbetstagarorga
frågornisationer i rör uppsägsom

på ellergrund arbetsbristning av
sådan övergång företag,ettaven
verksamhet eller del aven en en

EU-rådetsverksamhet isom avses
direktiv 77187EEG denav

februari 1977.I 4

Ändringama första stycket språkligi baraär natur.av

-

-

-
-
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kollektivavtals-förgällerstycket förts regelandra har det baraI en som
heller brukarinteochintearbetsgivare, dvs. arbetsgivarelösa ären som

alltså inte för arbets-gällerbunden något kollektivavtal. Regeln envara av
§ 2 st..jämför 5bara tillfälligt saknar kollektivavtalgivare som

kollektivavtalslösuppsägning på grund arbetsbristfrågor ärI rör enavsom
samtliga berördaförhandlingsskyldig enligt ll §arbetsgivare gentemot ar-

arbetsbristgrunduppsägningbetstagarorganisationer. Begreppet av
75 129EEG ochdirektivi rådetsbeaktande reglernaskall tolkas med av

rättspraxis kan utvecklas.9256EEG och den som

enligt § ifråförhandlingsskyldighet llregeln föreskriver vidareDen nya
delverksamhet ellerövergång företag,sådanrör ett en avav ensom engor

187EEG. Genom dettarådets direktiv 77verksamhet i ut-avsessomen
inne-övergångsbegreppet skall hahar det markeratstryckssätt att samma

frågor sådana verksam-Regeln gälleri EG-direktivet.börd rörsomsom
låta verksam-själva beslutethand härhetsövergångar. I första att enavses

fråneller verksamhetarbetsgivaretillhet överöver att ta en enannanen
gäller såväl överlåtaFörhandlingsskyldigheten alltsåarbetsgivare.annan

åtgärder tillbeslut med hänsynOckså planeradeförvärvaren. omsomren
direktivet.6.2 ise artikelarbetstagarna avses

samtliga berörda arbetstagaror-Förhandlingsskyldigheten gäller gentemot
arbetstagarorganisationen skall ha åtminstoneganisationer. Häri ligger att

förhandlingsfrågan.berörsden arbetsgivarenågon medlem hos avsom

frångåsinteoch kan kollektivav-tvingandei paragrafenReglerna är genom
se 4 §.tal

-

-
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15§

förhandskyldigskall själv En ärörhandlingsskyldigF attpartpart som
ombudellersjälvsig vid la skallinställaombudeller genomgenom

förhandlingssam-sig vidinställaoch,förhandlingssammanträde om
behövs, läggaoch, detmanträdefram motiveratläggadet behövs, om

förslag till lös-motiveratframden frågatill lösningförslag ettsomav
förhandlingfråganing denkanförhandlingen Parterna somavavser.

kanform för Parternavälja gemensamtgemensamt avser.annan en
för för-någon formväljasammanträde.förhandling än annan

sammanträde.handling än

skall sambandarbetsgivare iEn
inför beslutmed förhandling om

arbetsbristpå grunduppsägning av
skriftligen underrättagod tidi mot

parten om
tilltänktatill deskälen uppsäg

ningarna,
antalet arbetstagare avsessom

vilkauppsagda och kategobli
de tillhör,rier

arbetstagareantalet nor-som
och vilka katemalt sysselsätts

tillhör,degorier
under vilkenden tidsperiod

avseddauppsägningarna är att
ochverkställas,

förberäkningsmetoden eventu
ella vadersättningar utöver som

eller kollektivavtalföljer lagav
vid uppsägning.

ocksåskall lämnaArbetsgivaren
kopia de varselmotparten aven

till länsarbets-har lämnatssom
2a§enligt första ochnämnden

andra styckena lagen 1974 .13 om
anställningsfrämjande åtgär-vissa

der.

-

-

-

-

-

-

-
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språkliga justeringar.gjortsförsta stycket har det baradetI

skyldighet förinnehålleroch reglertredje styckenaAndra och är omnya
förhandlingmedsambandinformation iskriftliglämnaarbetsgivaren att

arbetsbrist.grunduppsägninginför beslut avom

inteinte ochför arbetsgivaregäller ärInformationsskyldigheten även som
arbetsgivareSådanakollektivavtal alls.någotbundnaheller brukar avvara
samtliga be-förhandling medstycke i 13 §andraskall enligt taett nytt upp
grunduppsägning påinför beslutarbetstagarorganisationerrörda av ar-om

varjefullgörasskallinformationlämnabetsbrist. Skyldigheten gentemotatt
förhandlar i frågan.organisation som

skall lämnas sådentid innebäri godskall lämnasinfonnationenAtt att
depåkallats. Kopianförhandling harmöjligt efter det attsnart avsom

tredje stycket, börlänsarbetsnämndentilluppgifter har lämnats ar-som
arbetstagarorganisationema samtidigttillbetsgivaren lärnna över som

till nänmden.uppgiftema lämnas

utformats anslutninghar iinformationenskriftligadenBeskrivningen av
i belys-9256EEG och den skall75129EEG ochdirektivtill rådets ses

reglerna kan kommatolkningdenregler ochning direktivets attsomavav
domstolar.behörigagöras av

skallEG-direktivet arbetsgivarenöversättningenEnligt den svenska av
föreslås gälla vidför urvaletvilka kriterierinformeraäven upp-somom

ochellerlagstiftning arbetsgipraxisnationellmåni densägningarna, ger
engelska hän-versionen i dettadetta. Denbefogenhet äravgöraattvaren

theversionennämligenklargörande. Det talasseende i denän ommera
redundant inmadefor the selection the workers beproposedcriteria to

thereforpracticelegislation andorfar national confers the powerasso
arbetsgivaren vidlag tillåteremployer. Eftersom svensk intethe attupon

vilka arbetstagarearbetsbrist väljauppsägning grund hand utav egen
nödvändigtbe made redundant, har inteskall detsägas ansettsuppsom

förhandlaskyldighetensådan infonnationsskyldighet.föra in någon I attatt
skyldigdockuppsägning grund arbetsbrist liggerinför beslut enom av

förhandlingsfrågan,tillfram motiverat förslag lösningläggahet ettatt av
för-arbetsgivaren vidinnebärse första stycket. Dettadet behövs attom

stöd 22 § tredjevarför medregel måste motivera hanhandlingarna avsom

-

-
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vissa1993:1496 vill undanenligt SFSanställningsskyddslagenstycket ta
199394267 47.turordningen sefrånarbetstagare prop. s.

kollektivav-frångåsoch kan inteparagrafen tvingandeReglerna i är genom
4 §.tal se

28§

Övergår fö-eller delföretag Om företagföretag eller del ettett avav en
från arbetsgivareövergårbundenfrån arbetsgivare är retag ensom av

kollektivavtalarbetsgivare, bundenkollektivavtal till är ettavsomny
gäller avtalettill arbetsgivare,i tillämpliga delar förgäller avtalet en ny

i den tillämpliga delar för denarbetsgivaren, dock iden ar-nyanye
gäller dock ibunden betsgivaren. Detta intehan redanmån är annatav

den arbetsgimånkollektivavtal. nyasomsamma
någotredan bundenär avvaren

kan tilläm-kollektivavtalannat som
på följerde arbetstagare sompas

med.

i första stycketi första stycket får I det fallI fall avsessomsom avses
avtalet får arbetstagarpartenarbetstagarparten sägasäga avtauppupp

efter detefter det den let inom trettio dagarinom trettio dagar attatt
övergångövergången. den har underrättatshar underrättats omom

Sker uppsägning inom dennaSker uppsägning inom denna tid, en.
avtalet gälla vidavtalet gälla vid tid, upphörupphör över- attatt

uppsägningenuppsägningen sker övergången eller,gången eller, omom
efter övergången, vid tidpunk-efter övergången, vid tidpunkten för sker

uppsägningen. Kollektivav-uppsägningen. Kollektivavtalet gäl- förten
förheller denheller för den arbetsgiva talet gäller inteler nyanye

arbetsgivaren, tidigaredenden tidigare arbetsgivaren omren, om
före övergången. arbetsgivaren avtalet föreavtalet sägersäger uppupp

sådanuppsägning övergången. SkerSker sådan än upp-senare en
föresextio dagar före övergången, gäller sägning sextio dagaränsenare

arbetsgiva föravtalet för den övergången, gäller dock avtaletdock nye
tillsextio förflu arbetsgivaren desstill dess dagar har den nya sex-ren

förflutit fråntit från uppsägningen. tio dagar har uppsäg
ningen.

-

-

-

-

-
-
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anställningsvillkorendet gällerNär
anställnings-arbetstagareför vars

anställningsförhållandenavtal och
övergått till arbetsgivarehar en ny

§6b lagen 1982:80enligt om an-
ställningsskydd, den arbets-är nya

frånårskyldig undergivaren att ett
övergången tillämpa villkoren deti

då gällde för denkollektivavtal som
påarbetsgivarentidigare samma

den tidigare arbetsgivarensätt som
tillämpa dessa villskyldig attvar

gäller dock sedankor. Detta inte
harkollektivavtalets giltighetstid

kollek-eller sedanlöpt annatut ett
gälla eller till-tivavtal har börjat

lämpas.

arbetsgivar- ellerSammanslås två flera Om två eller fleraeller arbets-
slåsarbetstagarorganisationergivar- eller arbetstagarorganisatio sam-

skall kollektivavtal gällerskall kollektivavtal, gäller somsom man,ner,
för organisationer upplöses,för organisation upplöses, gälla somsom

sammanslagna organi-sammanslagna organisatio- gälla för denför den
slutitsavtalet hade slutits sationen avtalet hadesom omnen som om av

denna.denna. av

övergång företag ellerMed ettav
enligtdel företagettav avsesen

sådan övergångdenna paragraf en
företag, verksamhet ellerettav en

del verksamheten av en som
omfattas EU-rådets direktivav
77187EEG den 14 februariav
1977.

Paragrafen har i språkligt hänseende.översetts

-

-



SOU 1994:83medbestämmandelagenSpecialmotivering;142

Kompletteringen innebärstycket har kompletterats.meningen i förstaSista
tidiga-kollektivavtal denförvärvarensarbetsgivarens överden taratt nya

företagsövergångar barakollektivavtal vidöverlåtarensarbetsgivarensre
arbetstagareavtal tillämpas på dearbetsgivarens kanfallför det denatt nya

gäHan-någon ändringinnebär dock inteDettagår till honom.över avsom
följt motivuttalanden.hittillsde harrätt utan av

gäller enligtanpassning till de reglerinnebärtredje stycketDet somennya
företagsöverlåtelserskydd vidarbetstagarnasEG-direktivet sär-m.m.,om

EG-domstolenframhållas detartikel 3.2. Det börskilt är ytterst ut-att som
närvarande ingendelar finns det dock förreglerna. I dessatolkar de olika

iallmärma motiveringenVi har därför i denpraxis från EG-domstolen. av-
ochbakgrunden till förslagetutförligt kommenteratsnitt 3.4.3.3. ganska

förstås ochenligt vår uppfattning bör kunnaolika rekvisitenhur deäven
motiveringen.avsnitt den allmännaVi får hänvisa till dettatillämpas. av

anledning framhålla följande.finnsHär att

organisakollektivavtalsbärandemedlemmarnaStycket innebär att av en
ha kvar det skyddefter övergången i princip skalltion hos överlåtaren mot

enligt 27 §i kollektivavtalet deförändring anställningsvillkoren somav
åröverlåtaren med begränsning tillmedbestämmandelagen hade hos ett

befintligt avtal förvärvaren intenågot hosoch under förutsättning annatatt
följer förvärvaren bunden påtillämpas på dem. Dettakan äratt sammaav

inte rättsligen bundnasätt överlåtaren. De arbetstagare var avsomsom
kollektivavtalets anställnings-ändå fick delkollektivavtalet avmen som

förvärvaren, efter-dock inte ha något sådant skydd hosvillkor kommer att
det överlåtaren.de inte hade hossom

annattill avtalets giltighetstid har löpt ut ochFoxmuleringama dess
kollektivavtal har börjat gälla eller tillämpas får enligt vår mening anses

angående avtalets giltighetstid måste sikte påinnebära följande. Regeln ta
organisationergäller mellan överlåtaren och dennes fackligadet avtal som

kollektivavtalsbäde medlemmar i denoch endast arbetstagare äravse som
alltså efter övergångenrande organisationen hos överlåtaren. Det kommer

fråga bevaka kan hända kollektivavtalbli vad med detatt att somom som
överlåtaren. Med annat kollektivavtal har börjatkanske alltjämt gäller hos

alla avtal mellan överfördagälla eller tillämpas bör denavses nya perso
nalens fackliga organisationer och förvärvaren. Ett annat kollektivavtal

emellertid också avtal finns förvärvarenkan redan host.ex. ettvara som
övergången tillämpas gårvid tiden för och kan den personalsom som

-

-

-
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förstamedenlighetinte förvärvarenalltsåhindrarLagreglema attöver.
Överlåpersonal över.befintligt avtalredan tastillämparstycket somett

undan.därmedavtal trängstarens

gestaltatillämpning kanexempel illustrera hurolikavill härVi engenom
avsnittsärskiltallmänmotiveringen,ocksåsesituationeri olikasig

3.4.3.3..

kollektivavtal.harförvärvarenöverlâtaren ellerVarkena

regeln iföreslagnadlenenligttill förvärvarengårAnställningsavtalen över
anställnings-förändravillOm förvärvarenanställningsskyddslagen.6b §

ellerdetta sägamed arbetstagarenhan kommakan överensvillkoren, om
överlåtarenomregleringför sättanställningsavtalet somsammaupp

överlåtelhindratorde dockDirektivet1993 61. attbl.a. ADkunde se nr
uppsägning.skäl försådan åberopas somsen som

kollektivavtal. DeÖverlâtaren bundnaoch förvärvaren ärb sammaav
kollektivavtalsbädlenmedlemmarmedföljer ärarbetstagare avsom

organisationen.rande

Sefortsättningen.itillämpas ävenkollektivavtaletfall kommerI detta att
3.4.3.3.avsnittvidare

organisakollektivavøtalsbärandedenmedlemmarArbetstagarna ärc av
kollektivavtal alls.ingetharöverlåtaren. F örvärvarenhostionen

överlååtarens kollektivavtalivillkorentillämpaskyldigFörvärvaren är att
27 §iakttagandedärmed mcedochöverlåtaren, ävensätt avsomsamma

kollektivavtaletövergången. Omfrånårundermedbestämmandelagen, ett
Stöd stycket kanmed andrauppsägningutandessförinnanlöper âVut

anställningsavtalet efterändringupphöra tidigare. Enskyldighetendock av
kräverandra sättetpå det ellerhar upphört detskyldighetendet enatt ena

träfdäremotförvärvanenanställningsvillkoren. Omomreglering senareav
personalenöverfördatillämpas denkollektivavtal kanfar upp-ett som

gällerDettaanställningsvillkoren.de gamlatillämpaskyldighetenhör att
överförda arbetstagarnasträffar avtalet med deförvärvaren or-oavsett om

organisation.med någonganisation eller annan

-

-

-

-
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d Arbetstagarna medlemmarinte den kollektivavtalsbärandeär av orga
överlâtaren pånisationen hos avtalet tillämpades dem. Förvärvamen

har kollektivavtal.ingetren

Förvärvaren inte skyldig med iakttagande 27 § medbestämmandeär att av
lagen tillämpa anställningsvillkoren frånunder år övergången. Däremotett

villkoren enligt kollektivavtalet del de enskilda anställningsavtalenär en av
går förvärvaren.till En ändring anställningsvillkoren förutsätöversom av

omreglering anställningsavtalet. Träffas det kollektivav-ter etten av senare
tal kommer i exempel c kunna tillämpas.mönstret att

Arbetstagarna medlemmare den kollektivavtalsbärandeär organisaav
överlåtaren.tionen hos F bunden kollektivavtalörvärvaren är ettav

med detta kan tillämpas påorganisation, den personalen annan men
frånföljer med överlåtaren.som

Som tidigare bör formuleringen annat kollektivavtal har börjat gällasagts
eller tillämpas kunna tillåta förvärvarens avtal tillämpas på denatt perso
nal går Villkoren kommer då kunna tillämpas med omedelbaröver. attsom
verkan.

f Arbetstagarna inte medlemmar den kollektivavtalsbärandeär av orga
nisationen hos överlåtaren avtalet tillämpades på dem. F örvärvamen

bunden kollektivavtalär det gällt hos överlåtaänett annatren av som
och förvärvarens avtal kan tillämpas på den personal övergårren, som

från överlátaren.

Liksom i exempel e bör villkoren i kollektivavtalet hos förvärvaren kunna
tillämpas med omedelbar verkan.

kan tilläggasDet de föreslagna reglerna inte berör medbestämmanatt nu
delagens regler fredsplikt. Det således endast skyldigheten till-är attom
lämpa anställningsvillkoren enligt kollektivavtal följer tillmedett som en
förvärvare verksamheten. Regler fredsplikt eller andra bestämmelserav om
enligt kollektivavtalet hos överlåtaren följer alltså inte med grund av
lagregeln. Se vidare stridsåtgärder i allmänmotiveringen, avsnittom
3.4.3.3.

Enligt sista stycket skall med övergång företag eller del fö-ett ettav en av
enligt lagrummet sådan övergång företag,retag verk-ettavses en av en

samhet eller del verksamhet omfattas EG-direktiveten av en som av om

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-
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företagsövergångar. Dennavidför arbetstagarnas rättigheterskydd an-
vadtidigare bedömningararbetsdomstolensalltsåpassning innebär att av

omedelbara betydelse. Iförlorar sinlagrumövergång enligt dettaär ensom
innebärställningstaganden gälla. Vad dettaskall EG-domstolensstället

står dock klartkortfattat Detinte även över-alla detaljer kan attanges.
härigenomförvärvaremellan överlåtare ochrättsligt sambandgångar utan

Ändringen ocksåå sidan kommakan andraomfattas.kommakan attatt
t.ex. vidövergångsbegreppetnuvarandeinskränkning detinnebära aven

konkurs.

Övergångsbestämmelser

skyldigdockarbetsgivare intekraft den Enlag träder i ärDenna att
§13 andrabestämmelserna ienligt deförhandla eller underrätta nya

§ förhandlingskulle innebärastycket, detstycket och 15 andra attom
ikraftträdandet.underrättelse skulle ha lämnats föreellerskulle ha inletts

§ verksamhets-stycket skall tillämpas baraBestämmelsen 28 femte näri
ikraftträdandet.övergången har skett efter

Övergångsbestämmelsema förhandlings- ochtill de reglernanya om
innebärstycket och 15 § andra stycketunderrättelseskyldighet i 13 § andra

skulle fullgjorts ellerinte skall gälla dessa haskyldighetemadeatt omnya
redan före ikraftträdandet.inletts

skall i enlighet med sin ordaly-bestämmelsen i 28 § tredje stycketDen nya
enligt 6b § anställnings-skett övergångdelse bara tillämpas det harnär en

paragrafen tillämplig sealltså bara denskyddslagen. Det är över-är när
i anställningsskyddslagen be-gångsbestämmelsema till ändringarna som

Motsvarande gälleri medbestämmandelagen skall tillämpas.stämmelsen
enligt § tredje stycket.beträffande skyldigheten länma kopia 15den attnya

uppgifter har lämnats enligt den bestäm-Skyldigheten gäller bara när nya
till ändringarna ii främjandelagen övergångsbestämmelsemamelsen se

den lagen.

EG-rättsliga övergångs-Bestämmelsen i 28 § femte stycket innebär detatt
tillämpning paragrafen.skall läggas till grund för Begrepbegreppet aven

inte med det övergångsbegrepp hittills harheltstämmer överenspet som

-
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skallövergångsbegreppetinnebördenDenenligt svenskgällt rätt. avnya
förhållandendebaraövergångsbestämmelsema tillämpasenligt somom

deefter detverksamhetsövergång harkonstituera ägtkan att nyarumen
alltsåskallför handenövergångFrågani kraft. ärreglerna har trätt om en
sedanharförhållandenaaktuellade ägtenligt EG-rätten,bedömas rumom

i kraft.harlagen trätt

gällande kollek-med sigför4 § andra stycketbestämmelsen iDen attnya
i kraft.lagändringarna trädersin verkanförlorai viss mån kantivavtal när
tilläm-skallförmånliga reglermindreinnebärmån avtaletSå sker i den att

månEG-direktiven. I vadföljerarbetstagarsidan vadför än avsompas
avtals-frågaikraftträdandetefterskall tillämpasi övrigt äravtalet omen

Det får för-avtalsrättsliga principer.tillämpning allmännatolkning och av
avtal och kom-sinaikraftträdandetföreavtalspanema överutsättas att ser

nödvändiga justeringar.överens ommer
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1982:80ändring i lagenb Lag omom
anställningsskydd

2 §

förordning har meddelats med stödlag eller iOm det i aven somen annan
från denna lag, skall dessasärskilda föreskrifter avvikerlag finns somen

föreskrifter gälla.

eller inskränker arbetstagarnasogiltigt i den mån det upphäveravtalEtt är
rättigheter enligt denna lag.

Genom kollektivavtal harGenom kollektivavtal har ettett som som
godkänts centralgodkänts central slutits ellerslutits eller av enav en

arbetstagarorganisation får det dockarbetstagarorganisation får det dock
från 15,avvikelser från 15, avvikelser 11,11, görasgöras

25-28, 32, 33, 40 och 41 §§.21,22, 25-28, 32, 33,40 och 41 §§. 21, 22,
också tillåtetockså tillåtet DetDet är är att ettatt ett genomgenom

föl-föl- sådant kollektivavtal bestämmasådant kollektivavtal bestämma
jande:jande:

§§för- Avvikelser från 6a och 6bAvvikelser från 6a § under
förutsättning avtaletutsättning avtalet inte inne- under attatt

förmånmindre förmånliga regler inte innebär mindrebär attatt
för liga regler skall tillämpas förskall tillämpas arbetstagarna ar-

följerföljer EG-rådets di- betstagarna änän som avsom av
91533EEG 14 EU-rådets direktiv 77187EEGrektiv denav

1991. den 14februari 1977 ochoktober av
91533EEG den 14 oktoberav
1991.

beräkningen beräkningenDen Dennärmare närmare avav
förmåner i 12 förmåner i 12som avsessom avses
Avvikelser från Avvikelser från bestämmelsernabestämmelserna
i 30a såvitt i 30a såvitt gällergäller besked beskeden- en-
ligt 15 ligt 15

-
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bestämmelsernaAvvikelser frånbestämmelsernaAvvikelser från
såvitt gäller31 §§,i 30, 30a och§§, såvitt gäller31i 30, 30a och

arbetstagarorganisalokalaarbetstagarorganisa denlokaladen
rättigheter.tionenstionens rättigheter.

utanför kollektiv-§ får träffasfrån reglerna i 21avvikelserAvtal ävenom
med stödkollektivavtalinnebäravtalsförhållanden, avtalet att avsomom

verksarnhetsområdet skall tillämpas.träffats förtredje stycket har

arbetstagarorganisation lokaltcentralefter bemyndigandeNär ettav en
tillämpas i§ får avtaletavvikelser från 22träffatskollektivavtal har om

slutvid uppsägningstidensuppsägning arbetstagare ärfråga av somom
får centralaarbetsgivaren denår bara57 och halvtäldre än ett om

uppsägning.till enskildmedgivande varjearbetstagarorganisationens

stycket fårkollektivavtal enligt tredjebundenarbetsgivareEn är ettsom av
deninte medlemmararbetstagaretillämpa avtalet äräven av-avsom

sysselsätts i arbetearbetstagarorganisationentalsslutande som avsesmen
med avtalet.

Ändringen införskompletterats. I lagendet tredje stycket harinnebär att en
77187EEG arbets-EG-direktivet6b bakgrundparagraf, mot omavny

stycketTillägget i 2 § tredjeöverlåtelser företag.skydd vid sätagarnas av
kollektivavtal. Avvikelser får6b § fåravvikelser från skeatt genomger

mindre förmånliga reglermån avtalet inte innebärdock ske bara i den att
direktivet skall tillämpas för arbetstagarna. Dende följerän nyasom av

EG-dispositiv.6b § alltsåär

3§

39 §§ gäller följande särskildaVid tillämpning ll, 15, 22, 25, 26 ochav
anställningstid:bestämmelser beräkningom av

övergå från arbets-arbetstagare, byter anställningEn attsom genom en
anställningen tillgodoräkna siggivare till får i denen senareannan,

övergångenockså tiden i den förra, arbetsgivarna vid tidpunkten förom
tillhör koncern.samma

--

-
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En arbetstagare, byter anställning i samband med företagettattsom
eller del företag övergår från arbetsgivare till fåretten en en annan,av
tillgodoräkna sig tiden arbetsgivaren anställningstidhos den förre när
skall beräknas hos den senare.
Om flera sådana anställning i 1-2, fårdet sker byten av som avses ar-
betstagaren räkna anställningstidema hos alla arbetsgivarna.samman

Vid tillämpning 22, 26 och 39 §§ får arbetstagaren tillgodoräkna sigav en
för anställningsmånadanställningsmånad varje arbetstagaren harextra som

påbörjat efter fyllda 45 år. Sammanlagt får arbetstagaren dock tillgodoräk-
sig högst 60 sådana anställningsmånader.extrana

fått återanställning enligt §Arbetstagare har 25 skall ha uppnåttsom anses
den anstälhiingstid fordras för till uppsägningstid enligt § andrallrättsom
stycket, besked enligt 15 § och företrädesrätt enligt 25

övergångMed företag ellerettav
del företag enligtetten av avses

denna paragraf sådan övergången
företag, verksamhet ellerettav en

del verksamheten av en som
EU-rådetsomfattas direktivav

77187EEG den februari14av
1977.

Ändringen innebär fjärdeparagrafen har tillförts stycke. Enligtatt ett nytt,
fjärde stycket skall med övergång företag eller del företagett ettav en av
enligt lagrummet sådan övergång företag, verksamhetettavses en av en
eller del verksamhet omfattas EG-direktivet arbets-en av en som av om

skydd vid företagsöverlåtelser. Denna anpassning innebär alltsåtagarnas
arbetsdomstolens tidigare bedömningar vad övergångäratt av som en

enligt detta lagrum förlorar sin omedelbara betydelse. I stället skall EG
domstolens ställningstaganden gälla. Vad detta innebär i alla detaljer kan
inte kortfattat Det står dock klart övergångar rättsligtävenatt utananges.
samband mellan överlåtare och förvärvare härigenom kan komma att om-

Ändringenfattas. kan å andra sidan också komma innebära inskränk-att en
ning det övergångsbegreppetnuvarande t.ex. vid konkurs.av

-
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6b§

ellerverksamhetföretag,När ett en
övergårverksamhetdel av enen

tillfrån arbetsgivare en annan,en
anställningsavtalövergår också de

anställningsförhållandenoch de
tidpunkten förgäller vid över-som

arbetsgivaren.pågången, den nya
Även arbetsgivarentidigare ärden

arbetstagarendock gentemot an-
förpliktelserekonomiskaförsvarig

företill tidenhänför över-sigsom
gäl-hargången. Vad sagtsnusom

verk-ellerdär företags-de falller i
omfattassamhetsövergången av

77187EEGEU-rådets direktiv av
1977.februari14den

beträffangällerstycket inteFörsta
efter-invaliditets- ellerålders-,de

levandeförmåner.

förstabestämmelserna iTrots
anställningsavtalet ochstycket skall

anställningsförhållandet inte över-
arbetsgivare,gå till omen ny

sigarbetstagaren motsätter en
övergång.

anställnings-nuvarandemotsvarighet i denhar någonParagrafen, intesom
delellerverksamhetföretag,falletbehandlar detskyddslagen, att ett enen

iarbetsgivare tillfrån överensstäm-övergårverksamhet annanenenenav
vid överlåtelserskyddEG-direktiv arbetstagarnasårsmed 1977melse om

EG-direktivet, rättigheterenlighet medfall skall, isådantföretag. I ettav
anställningsförhållandenanställningsavtal ellerskyldigheter enligt deoch

arbets-också på denövergångenförvid tidpunkten övergäller nyasom
fö-svenskinförlivande meddirektivetsled i rätt,Som ytterligaregivaren.

-
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det i anställningsskyddslagen in för de berördareslår vi rättatt tas en ar-
sig övergång anställningsavtalet och anställbetstagarna motsattaatt en av

liksom för arbetsgivarenningsförhållandet, uttryckligt förbud sägaett att
§.anställningar grund företagsövergången se 7upp av

Avsikten begreppen och rekvisiten i paragrafen skall tolkas och till-är att
motsvarande bestämmelser i EG-direktivetlämpas sesättsamma som

i EG-direktivetsärskilt avsnitt 3.2. och 3.4.2. ovan. Bestämmelserna har
tolkats eller tillämpats EG-domstolen i bl.a. följande rättsfall: Abels,av

Spijkers, mål 23784FNV, Botzen, Wendelboe, Danmols Inventar, Kom-
missionen Belgien, mål 23584 Kommissionen Italien, Ny Møllemot mot
Kro, Daddys Dance Hall, DUrso, Redmond Stichting,Berg, Bork, Rask,
Katsikas och Schmidt. allmänmotiveringen vi refererat flertaletI har av
fallen, alltså skall vägledande för rättstillämpande instansemadesom vara
i Sverige.

Enligt första stycket begränsas den föreslagna lagbestämmelsen till att avse
övergång företag, verksamhet eller del verksamhetettav en en av en som
omfattas EG-direktivet. Saken bör uppmärksammas särskilt, eftersomav

strikt användande överlåtelsebegreppet, formuleringellerett mer av annan
i den översättningensvenska direktivet, felaktigt kan intryck attav avge
vissa transaktioner inte omfattas. Genom formuleringenden valda knyter i
stället den svenska lagregeln till det tillämpningsområde EG-direk-an som
tivet har. Härigenom utesluts övergång i samband med konkurs ocht.ex.
förhållanden på sjögâende fartyg. Vad direktivets tillärnpnings-avser
område vidare följandekan sägas.

När det först gäller sedvanlig överlåtelse och ägarskifte verksam-etten av
hetens tillgångar maskiner, fastigheter, immateriella rättigheter m.m.etc.

det avgörande den överlåtna verksamheten har bevarat sin identitet.är om
Det inte i föroch sig tillräckligt alla tillgångar i pågående rörelseär att en
överlåts. stället måsteI bedöma överlåtelsen omfattarnärmareman om en

bestående ekonomisk enhet. Bedömningen kan bli särskilt svårännu när
verksamheten inte pågick just vid överlåtelsetidpunkten. fallet dåI det den

innehavaren faktiskt fortsätter eller återupptar driften i formrentnya av
eller motsvarande ekonomiska aktiviteter torde dock kravetsamma vara

uppfyllt. En helhetsbedömning samtliga omständigheter kring över-av
gången skall alltid I bl.a. Spijkers-målet jämför bl.a. Bork-göras. senare
och Rask-målen har domstolen räknat antal omständigheterettupp som
kan betydelse vid denna bedömning. Dessa ärvara av

-
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verksamhet,ellerföretagarten av
och lösöre harbyggnadersåsomtillgångarmateriellaföretagetsom

inte,överlåtits eller
överlåtelsetidpunkten,vidtillgångarimmateriellaöverlåtnavärdet av

arbetsgivarentagits denanställda hardemajoriteten över nyaavavom
inte,eller

eller inte,tagitskunderna har överom
överlåtelsen ochefterföre ochverksamhetenmellanlikhetgraden av

le-verksamheten harvilkenundertidsperiodfallförekommande deni

gat nere.

harställetisolerade. I görafår inteOmständighetema att sam-enmanses
transaktionen.kringförhållandenallabedömninglad av

sedvanligaövergångartillämpligt vid andra änDirektivet kan typer avvara
det skeravgörandedettillgångar. Här ettöverlåtelser vara omsynesav

företagexempelvisfalletkan närarbetsgivare. Detta ettbyte upp-varaav
påföretagtillverksamhethela sindel ellerlåter driften annatettavav en

personalenförarbetsgivaransvaret överlåterdå ocksåochentreprenad
frågadetVidare kanSchmidt-målen.Rask- ochtill entreprenören vara

ursprungliåtergår till denföretagdriftenöverlåtelse även när ettavenom
Mølle Krokontraktsbrott Nypå grundhävningefter ettägaren avenga
verksamhetdrivitden harsamband mellanrättsligtNågotmålet. ensom

inte finnas.behöververksamhetenarbetsgivareoch övertarsomen ny
företagförst tillverksamhetupplåta driftennågonExempelvis kan ettav en
vidsåsomföretag,tillgåttkontraktstiden harsedan,och annatnär ut, ett

mellan deliknandeavtal ellerdå inte någotfinnsDetbyte entreprenör.av
i direk-överlåtelsefrågaändådet kantvå entreprenörerna om envaramen

Hall-målet.Daddy°s Dancemeningtivets

direktivet till-ocksåStichting-måleti RedmondEG-domstolen har ansett
tillstiftelsefrån privatflyttaskommununderstödet frånlämpligt när enen

ändamål,liknandemedverksamhetdriverprivat stiftelse ettsomannanen
upphörde.heltverksamhetstiftelsenspåföljd den förstamed att

grundvalpåkommissioneninomtilläggaskanDet att expertgrupp aven
överlåtelsegällerEG-domstolen detutvecklats vidpraxis närden som

begrepomfattasRomfördragetvad imeddirektivet, sammantaget avsom
omfattaskalluttryckligendirektivetföreslagitundertaking, att angespet

förutsättningunderverksamheter,företag ochoffentligasåväl privata som

-
-

-
-
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form ekonomiska aktiviteter. Huruvida verk-de sysslar med någonatt av
samheten drivs i vinstsyfte eller skall inte någon betydelse. Dettavara av
förslag alltså inte ändring i sak bara förtydligandeutgöra utan ettanses en

vad redan gäller.av som

Beträffande offentlig verksamhet torde förhållandet alltså det di-attvara
rektivet 6b § inte gäller förvaltningsuppgifter flyttas.och därmed Paranär
grafen inte tillämplig vid förändringar inom domstolsväsendet. Inteär t.ex.
heller omfattar paragrafen överföring förvaltningsuppgifter frånen av en

tillmyndighet Bedömningen blir densamma sådana uppgifteren arman. om
förs mellan olika subjekt, till exempel från till kommunöver staten en men
i princip också offentligrättsliga förvaltningsfunktioner läggs på priettom

bolag. Förhållandet blir verksamheten innefattar ekonovatägt ett annat om
miska aktiviteter i uttryckets egentliga bemärkelse. Om sådan verksam-en
het bolagiseras eller privatiseras blir 6b § tillämplig. Det kan exempelvis

fråga föra vidverksamheten daghem från kommunöveratt ettvara om en
till föräldrakooperativ drivs i formen ekonomisk förening.ett som av en
Paragrafen gäller ekonomisk verksamhet, rörelse föräven när t.ex.en en
matservering till personalen förs mellan två offentligrättsliga subjekt.över
Vid upphandling tjänster torde det sällan frågaexternaav mera vara om
förvaltande uppgifter.

Det bör tilläggas 6b § inte skall tillämpas vid övergång efter konkurs.att en
omfattarDen inte heller förhållanden sjögående fartyg. Arbetstarörsom

till ålders-, invaliditets- och efterlevandeförrnåner enligträtt ärgarens
andra stycket också uttryckligen uteslutna från paragrafens tillärnpnings-
område se artikel 3.3 första stycket, och förvärvaren inträder därför inte
på grund övergången i överlåtarens skyldighet betala sådana intjäna-attav
de fönnåner. Vad hindrar givetvis inte överflyttandesagts att ettsom nu av

för pension eller dylikt kan ske grund i samband medansvar annan en
övergång se 23-24 §§ lagen [1967:53l] tryggande pensionsutfäs-om av
telse m.m..

Motsatsvis följer det sagda samtliga rättigheter och skyldigheter i öv-attav
rigt enligt gällande anställningsavtal eller anställningsförhållanden skall

på förvärvaren. Detta gäller alltså i frågaöver lön, och andrasemesterom
villkor. kanDet vidare exempel facklig förtroendemansnänmas attsom en
s.k. efterskydd enligt 4 § förtroendemannalagen får rättighetanses vara en
knuten till förtroendemarmens anställningsförhållande. Därmed kommer
denna rättighet gälla förvärvaren.ävenatt mot

-

-
-
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arbetsgivatidigarein i denautomatisktalltsåträderarbetsgivarenDen nya
arbetsvillkoändrakanarbetsgivareninnebär denställe. Detta att nyarens

arbets-tidigaredenpåarbetsledningsrätten sättoch utöva somsammaren
kunnat.hadegivaren

hänför sigförpliktelserförförvärvarenövergången ävenEfter somsvarar
bestämmelse i lagrummetsärskildEnligtövergången.företill tiden en

Ansvaretförpliktelsema.ekonomiskadeöverlåtaren fördock ävensvarar
villvilkendera hanvända sigkanarbetstagarensolidariskt och mot avär

förhållanemellertid barareglerarParagrafenförvärvaren.ochöverlåtaren
slutligenmån förvärvarenvadIarbetsgivarna.ocharbetstagarenmellandet
hittillsliksomtill arbetstagarenbetalat avgörshavad han kanstå förskall

för-överlåtaren ochmellangälleravtaldettolkningbl.a. somavengenom
värvaren.

till tidenhänför sigförpliktelserföröverlåtarensgällerdetNär somansvar
ekonomisktbarasakensdet iövergången, ligger ettföre attnatur ansvar

uppsägning föreosakligvidtagit över-överlåtarenHarkan utkrävas. en
inteöverlåtarendärefter,förstuppsägningen ärogiltigförklarasochgången

1960jämför NJAsighosi arbetearbetstagarenåterinsättaskyldig s.att
i praktikommerkonsekvenserfaktiskaoch dessOgiltigförklaringen63.

förvärvajämteöverlåtarenDäremotförvärvaren.beröra ärken bara att
hänförersättningekonomiskskadestånd ochansvarig för somannanren

sig efterförvärvarenOm rättaövergången. vägrartiden föresig till att en
för dethardet hanogiltigforklaring,dom är att nor-svarasom ensamom

anställningsskyddsla39 §enligtskall erläggasdåskadeståndmerade som
anspråkintekanövergått till förvärvaren görahararbetstagareEn somgen.

överlåtaren.återanställning hos

anställsigkanframgår arbetstagarentredje stycket motsättaAv attatt
blirdettaFöljdentill förvärvaren.gårningsförhållandet attöver an-av

regler kommerbestår. Gängseöverlåtarenmedställningsförhållandet att
arbetsbristuppstårOm detanställningsförhållandet.dettillämpligavara

personal hosuppsägninggrund försakligöverlåtaren, dethos utgör av
anställningsskyddslareglerna iskall då följaUppsägningamaöverlåtaren.

sigmån just de arbetstagarekollektivavtal. vadi Ieller motsatt ensomgen
kollek-alltsåinte, kommeruppsagda eller avgörasövergång blir att genom
omplaturordning,reglertillämpning lagenstivavtal eller omavengenom

cering m.m.

-
-

-

-
--
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innehåller inte någon tid arbetstagarenBestämmelsen i tredje stycket när
därtillsig övergång till förvärvaren,skall meddela han ärmotsätteratt en

alltför varierande.tidsmarginaler verksamhetsövergångde som omger en
dock arbetstagaren måste tillkännage sinallmänna principer följerAv att

överlåtaren.före övergången, han vill kvar hos Dettainställning varaom
undantagssituationer går miste sininnebära arbetstagaren i vissakan att om

nämligen får reda på övergången först i efter-kvar, hanrätt att stanna om
medbestämmandelagen innebär dockhand. Bestämmelserna i ll och 13 §§

överlåtaren skyldig på initiativ förhandla med de fackligaäratt att eget or-
inför verksamhetsövergång. de allra flesta fall torde detganisationerna Ien
sörjt för arbetstagarsidan får reda på tilltänktdärför väl över-attvara en

förhandlingsskyldigheten, drar han på siggång. Om överlåtaren bryter mot
skyldighet skadestånd till den förhandlingsberättigade organibetalaatten

sationen. bör beaktas situationen ställer sig annorlunda i fall därDet att ett
nulägetsamtliga anställda oorganiserade. Vi dock inte i böraär anser oss

föreslå särskild regel för det fallet. Vår avsikt dock i slutbetänkanär atten
återkomma frågan enskildadet med överväganden i den arbetstagarensom
till information.rätt

ofta finnas intresse för övriga inblandade inför förhandlingarDet torde att
avtalsturlista eller i fåandra sammanhang reda på arbetstagarnas in-om en

ställning. Det därför angeläget alla berörda medverkar tillär att parter att
saken klaras så möjligt.snartut som

En arbetstagare har sig övergå och sedan blivit uppsagdmotsatt attsom av
överlåtaren grund arbetsbrist i princip inte någon företrädesrättharav

återanställningtill i verksamheten hos förvärvaren.

Om överlåtelsen bara omfattar del verksamheten, övergår enligten av pa-
ragrafen bara de anställningsförhållanden knutna till den överlåtnaärsom
delen. måste alltsåMan här bestämma till vilken del verksamhetenav som
arbetstagaren skall hänföras Botzen-måletse avsnitt 3.2..samt

§7

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall sakligt grundad.vara

uppsägningEn inte sakligt grundad det skäligt krävaär är att attom ar-
betsgivaren bereder arbetstagaren arbete hos sig.annat

-

-
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föreövergångsådanVid ettaven
delellerverksamhet aventag, en
§ skall6biverksamhet sägssomen
sakligövergången i sig inte utgöra

arbetstagagrund för sägaatt upp
dockskall inteförbudDettaren.

skeruppsägningarhindra avsom
eller organitekniskaekonomiska,

förändringar iskäl därsatoriska
ingår.arbetsstyrkan

till arbetstagarenhänför sigförhållandenpåberoruppsägningenOm som
arbetsgivaomständighetergrundas enbartintefår denpersonligen, som

underrättelse lämnadesmånader innantvåantingentillkänt änhar merren
två månaderinte lämnats,underrättelsesådannågon30 § eller,enligt om

dock grundafår uppsägArbetsgivarenuppsägningen.förtidpunktenföre
månader,tvåtillkäntharhan änomständigheterenbartningen mersom

medellerbegäranarbetstagarenshanpåberotttidsöverdraget attom
elleruppsägningenellerunderrättelsenmeddröjtmedgivandedennes om

får åberopas.omständigheternaskäl försynnerligafinnsdet att

anledningmedgjortsTillägget harstycketredjeParagrafens är avnytt.
direk-företagsöverlåtelser. IvidskyddarbetstagarnasEG-direktivet om

föreslår vi dess-6b §föreskrift. Imotsvarandefinnsartikel 4.1tivets en
anställningsförhålochanställningsavtalinnebärregel attutom somen

tillspecialrnotiveringenItill förvärvaren.skallautomatisktlanden över
överlåtelservilkenfrågorviparagrafenden typ somm.m.tar avomupp

be-Sakenlagändringama omfattar.svenskadärmed deochEG-direktivet
och 3.4.2.avsnitt 3.2.också ihandlas

särskiltocksåhar viuppsägningsförbudetföreskrivnadetBetydelsen nuav
inteFörbudet får3.4.3.2.avsnittmotiveringen,allmännai denbehandlat

iöverlåtelsenskäl justtillåtnaAndravidsträckt betydelse. änalltförges en
många gångertordeför dettaUtrymmetåberopas.sig själv kan motsvara

arbetsbrist, meduppsägning i formförsaklig grundi dagvad utgör avsom
sådan.överlåtelsenjust förundantag som

-

-

-

-

-
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planerna påNär försäljning verksamheten har tagit fast formen av en mer
kan det inträffa tilltänkt förvärvare har synpunkter på vilka neddragatt en
ningar bör i verksamheten redan före övergången. Direktivetgörassom
kan vid sådant förhållande inte hindra överlåtaren verkställerett attanses
uppsägningama för förvärvarens räkning. I avsnitt 3.4.3.2. har vi närma

uppehållit vid frågan.den Om väljer låta överlåtarenparterna attre oss
verkställa uppsägningama kommer turordningskretsama bestämmas hosatt
honom. Skyldigheten försöka omplacera uppsägningshotad personalatt
kommer också ligga på överlåtaren. De arbetstagare blir uppsagdaatt som
kommer dock huvudregel följa med verksamheten till förvärvaren,attsom

övergången sker under löpande uppsägningstid, fåroch då kvarstå iom an-
ställningen tills tiden har gått till ända. Om de följer med kan intede kräva
omplacering till lediga tjänster, kan finnas hos förvärvaren. Men desom
har företrädesrätt till återanställning hos denne inte hos överlåtaren.men
Varje arbetstagare kan dock också fri vilja bestämma han ellerattav egen
hon inte vill följa med verksamheten till förvärvaren och stå kvar i anställ
ning hos överlåtaren. så fallI går arbetstagaren miste sin till återanrättom
ställning hos förvärvaren.

Här bör tilläggas inte heller provanställning får avslutas åberomedatt en
pande endast verksamhetsövergången sådan. Vi har dock inte fun-av som
nit det påkallat särskilt lagreglera den situationen.att

Om överlåtelsen medför genomgripande förändring arbetstagarensen av
anställningsvillkor med påföljd anställningen upphör, skall arbetsgivaatt

enligt artikel 4.2 i EG-direktivet ansvarig för detta. Som viren anses vara
framhållit i den allmänna motiveringen ansluter EG-föreskriften relativt väl
till vad i svensk gäller i fråga provoceraderätt uppsägningar, ochsom om
något särskilt lagtekniskt ingripande har vi därför inte föreslagit i denna
del.

25§

Arbetstagare har på grund arbetsbrist har företrädesrättsagtssom upp av
till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta.
Detsamma gäller arbetstagare har anställts för begränsad tid enligt §5som
och på grund arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. Ensom av
förutsättning för företrädesrätt dock arbetstagaren har varitär anställdatt

-

-

-
-

-
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föregällerdeteller,tolv närsammanlagt änarbetsgivarenhos mer
säsonganställd arbets-tidigareförsäsonganställningtillträdesrätt enny

hararbetstagarenochtvå årendeundermånader attsenastetagare, sex
anställningen.för denkvalifikationertillräckliga nya

beskedellerskeddeuppsägningdåtidpunktfrån dengällerFöreträdesrätten
därefter tillochstycket§ förstaenligt 15lämnatsskulle haellerlämnades

Vidupphörde.anställningendådagfrån denförflutitharårdess ett
beskeddåtidpunktenfrånställetiföreträdesrättengällersäsonganställning

tilldärefterochstycketandra15 §enligtlämnatsskulle haellerlämnades
under debörjan. Harfrån denförflutit säsongensår har nudess nyaett
verksamhedärföretagetdeldenellerföretagettidsperiodemanämnda av

denföreträdesrättengällerarbetsgivare, motövergått tillbedrivs nyten en
arbetsgivaren.nye

verk-arbetsgivarensdet iellerdriftsenheterhar fleraarbetsgivarenOm om
anställgäller företrädesrättenkollektivavtalsområden,olikafinnssamhet

avtalsområde sysselsattarbetstagarendärdetochenhetinom denning var
fall flerasådantdet iFinnsupphörde.anställningen etttidigaredennär

avtals-arbetstagarorganisationsskall inompådriftsenheter ort, ensamma
påsamtliga enheterarbetsgivarensgälla orten,företrädesrätten omområde

32enligtförhandlingarviddetbegärorganisationen senast

ellerföretagövergångMed ettav
verksam-därföretagdelden ettav

dennaenligtbedrivsheten avses
övergångsådanparagraf ettaven

delellerverksamhetföretag, enen
omfattasverksamhet avsomav en

77187EEGEU-rådets direktiv av
1977.14 februariden

stycke.fjärdeÄndringen tillförtsparagrafen harinnebär ett nytt,att

deleller denföretagövergångskall med ettstycketfjärdeEnligt ett avav
sådanlagrummet över-bedrivs enligtverksamhetenföretag där enavses

verksamhetdelellerverksamhetföretag,gång som om-av enett enenav
vid förerättigheterarbetstagarnasskydd förEG-direktivetfattas omav

iandra stycketdetmeningenalltså sistaFörslaget berörtagsövergångar. av

-

-

-
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lagrummet. innebärDet arbetsdomstolens tidigare bedömningar vadatt av
övergång enligt detta lagrumär förlorar sin omedelbara betydelse. Isom en

stället skall EG-domstolens ställningstaganden gälla. Vad detta innebär i
alla detaljer kan inte kortfattat Det står dock klart övergångävenattanges.

rättsligt samband mellan överlåtare förvärvareochutan härigenom kanar
Ändringenkomma omfattas. innebär å andra sidan inskränkningatt en av

det nuvarande övergångsbegrveppet t.ex. vid konkurs.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder krafti den Lagen skall dock bara tillämpas beträffan
de övergång företag, verksamhet eller del verksamhetettav en en av en

sker efter ikraftträdandet.som

Ändringama i anställningsskyddslagen skall bara tillämpas beträffande
övergångar sker efter ikraftträdandet. Om det sker övergång eftersom en
ikraftträdandet, skall således de bestämmelserna tillämpas fullt inya ut
samband med övergången. Och har övergången skett dessförinnan det deär
äldre bestämmelserna skall tillämpas beträffande övergångens rätts-som
verkningar enligt anställningsskyddslagen. Det uppsägningsförbudet inya

§7 tredje stycket gäller alltså bara den övergång åberopasom som som
uppsägningsgrund har skett efter ikraftträdandet.

Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket och 25 § fjärde stycket innebär detatt
EG-rättsliga övergångsbegreppet skall läggas till grund för tillämpningen

paragrafema. Begreppet inte heltstämmer med detöverens övergångs-av
begrepp hittills har gällt enligt svensk Den innebördenrätt.som nya av
övergångsbegreppet skall enligt Övergångsbestämmelsema tillämpas bara

förhållandende kan konstituera verksamhetsövergång harom som ägten
efter det de reglerna har i kraft. Fråganatt trätt övergångrum ny ärom en

för handen skall alltså bedömas enligt EG-rätten, de aktuella förhållanom
dena har sedan lagenägt har i kraft.trättrum

-

-

-





SOU 1994:83 Specialmotivering;jrämjandelagen 161

Lag ändring i lagen 1974:13 vissaom om
anställningsfrämjande åtgärder

1§

Arbetsgivare En arbetsgivareattsom avser genom- attsom avser ge-
föra driftsinskränkning enligt 2 eller nomföra driftsinskränkningen en-
3 § skall inom tid där ligt 2 eller 3 § skall inom den tidsom anges
skriftligen varsla länsarbetsnämn där skriftligen varslasom anges
den i det län där driftsinskränkning länsarbetsnämnden i det län där

genomföres, minst fem driftsinskränkningen genomförs,en om ar- om
betstagare berörs därav. minst fem arbetstagare berörs in-av

skränkningen. Detsamma gäller om
driftsinskränkningen under en pe-
riod nittio dagar kan föraantasav
med sig antalet uppsägningaratt
och andra upphöranden anställav
ningsavtal sammanlagt uppgår till
minst tjugo. Vid beräkningen enligt
andra meningen beaktas andra
upphöranden anställningsavtalav
bara det förekommer minst femom
sådana under perioden.

Varselskyldighet föreligger dock ej,
driftsinskränkningen utgörom ett

normalt led arbetsgivarensi verk-
samhet.

Paragrafens första stycke har ändrats. Andra och tredje meningarna är nya
och har utformats i anslutning till EG-direktivet kollektiva uppsägningom

75129EEG med ändringar enligt 9256EEG. De skallar därför i be-ses
lysning direktivets regler och den tolkning kan dem.av Reg-görassom av

-
-

-

-
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tidsbegränsadenärtillämpasskall även an-direktivetpågrundaslema som
direktivet.2a iartikelförtidiupphörställningar

tillämpasskallmeningarnatredje enomochandraireglernaDe nya
underuppsägningar20minstsigmed enförakandriftsinskränkning antas

haruppsägningarantaletberäkningensjälvaVid90 dagar. avperiod av
förutEnanställningsavtal.upphörandenandramedräkna aväven attman

minsttilluppgårupphörandeformerandradessadocksättning avär att
tillliggeruppsägningamabaradetfall somI ärperioden.under annatfem

upphöranandradeuppsägningamasåvälFörberäkningen. somförgrund
deochinitiativarbetsgivarens atttillkomnaskalldegällerdena att vara

lagtextenIomständigheter.personligai arbetstagarnasgrundsinharinte
hänför-skallupphörandenaelleruppsägningama varadettaframgår attav
skall detstycketförstatillämpningenViddriftsinskränkning. avtillliga en

anställningsavtal bara utgörupphörandenaandradeobserveras avockså att
sådanVarselskyldigheten upp-beräkningsunderlaget. avsersomdel aven

antalettillhänsynmedbara2 § bestämsenligtvarseltidenochsägningar,
uppsägning.berörsarbetstagare avsom

föreintevarselskyldighetföreskrevsHärutgått. attstycket harandraDet
verk-arbetsgivarensilednormaltutgjordedriftsinskränkning ettlåg om en

EG-direktivet.iintedocktillåtsundantagsådantNågotsamhet.

2§

driftsinskränkningsådanVarseldriftsinskränkningsådanVarsel omom
skalluppsägningmedförakanskalluppsägningmedförakan somsom

lämnaslämnas
driftsinföremånadertvåminstdriftsinföremånadertvåminst

25högstskränkningen,25 ar-högst omskränkningen, ar-om
uppsägberörsbetstagareuppsäg avberöresbetstagare av

ning,ning,
föremånaderfyraminstföremånaderfyraminst

fler ändriftsinskränkningen,fler omdriftsinskränkningen, änom
arbetstagare100högst25100 arbetstagarehögst25 menmen

uppsägning,berörsuppsägning, avberöres av

-

-

-
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minst månader före driftsin- månaderminst före driftsin-sex sex
skränkningen, fler 100 skränkningen, fler 100än änom om
arbetstagare beröres arbetstagare berörsuppsäg- uppsäg-av av
ning. ning.

paragraf har endastDenna språkligt.översetts

2a§

§Ett varsel enligt 2 innehållaskall
uppgift om

skälen till uppsägningarna,
antalet arbetstagare berörssom

ochuppsägningarna vilkaav
kategorier de tillhör,
antalet arbetstagare som nor-
malt sysselsätts och vilka kate
gorier de tillhör, och
den tidsperiod under vilken
uppsägningarna avseddaär att
verkställas.

-
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dockmöjligt,Så senastsnart som
då uppsägningtidpunktvid den

skriftligenskall arbetsgivarensker,
uppgiftermedvarsletkomplettera

berörsvilka arbetstagare somom
med alluppsägning samt annanav

informationrelevant uppsägom
förhandlingardeochningarna om

förtsharinför uppsägningarnasom
§ 1976:58011 lagenenligt om

arbetslivet ellermedbestämmande i
bestämmelser imotsvarandeenligt

vid denkollektivavtal. Senast an-
arbetsgivarenskalltidengivna

länsarbetsnämnden koockså enge
underrättelseskriftligadenpia av

tilllämnatshar motparten en-som
§ lag.andra stycketligt 15 samma

kan föreläggaLänsarbetsnämnden
fullgöravidarbetsgivaren vite att

enligt andraskyldighetersina
stycket.

5 § i dentill viss deldockparagraf DenDenna är motsvaras nuvaavny.
reglerat vadoch särskiltdock brutitfrämjandelagen. Vi harrande ut som

uppsägningar.leda till Idriftsinskränkningar kanskall gälla inför som
kollektivaEG-direktivetanpassning tillfrågahuvudsak detär omom en

direktivets reglerbelysningskall därför iParagrafenuppsägningar. avses
paragrafdennaPå grundske.uttolkning kan kommaoch den attatt avsom

pennitteringsvarsel,iinnehållet3anedan föreslagnaoch den rör ettsom
paragrafen utgår.också denföreslår vihelt 5 §ersätter attsammantaget

grundläggandeviktiga ochföreslår vi särskiltförsta stycketEnligt att upp-
skriftligt varsel. Kravenlämnas iplanerade uppsägningar skallgifter ettom

enligt § första stycket.i gäller 5i vad dagstortmotsvarar som

-

-

-
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skall skriftligen kompletteraI andra stycket föreskrivs arbetsgivarenatt
Upplysningama skall lämnasvarslet med ytterligare upplysningar. senast

vid den tid då uppsägningama sker. Arbetsgivaren har vilka arbets-att ange
skyldighet följer redan i dagberörs uppsägning. Dennatagare som av av

5 § andra stycket. Arbetsgivaren skall också lämna all relevant information
uppsägningama. skyldighet följer direktivet. Självfallet kanDennaom av

det här bara bli fråga lämna uppgifter inte redan har lämnats iattom som
ursprungliga Vad med all relevant infor-det varslet. närmaresom avses

mation framgår dock inte direktivet. Saken får från fall till fall.avgörasav
Vidare skall uppgift de medbestämrnandeförhandlingarlärrmas om som
förts inför driftsinskränkningen, arbetsgivaren skall till länsarbets-och
närrmden lämna kopia den skriftväxling förevarit med arbetstaen av som

införts förDessa bestämmelser har tillgodose di-garrepresentantema. att
rektivets krav.

skyldighetDen arbetsgivaren har enligt det beskrivna andra stycketsom nu
kan länsarbetsnärnnden enligt tredje stycket förelägga honom fullgöraatt
vid vite.

3§

Varsel sådan driftsinskränkning kan medföra permittering skallom som
lämnas minst månad förväg.ien

Kan arbetstagare, anställts för Om arbetstagare, anställtssom en som
viss tid, viss eller visst arbe för viss tid, viss ellersäsong säsongen en

på driftsinskränkningen visstgrund arbete, på grund driftsinte, ettav av
icke beredas fortsatt anställning i skränkningen inte kan beredas fort
samband med den tidigare anställning i samband medatt satt attan-
ställningen upphör eller den tidigareden anställningen upphörsänya

skall börja, skall varsel eller den skall börja,säsongensongen om nya
driftsinskränkningen lämnas minst skall varsel driftsinskränkningenom

veckor i förväg. lämnas minst veckor i förväg.sex sex

Denna paragraf har endast språkligt.översetts

-

-
-
-
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3a§

§ innehållaskall3varsel enligtEtt
uppgift om

driftsinskränk-dentillorsaken
föranlett permitteharning som

ringen,
driftsinskränk-dåtidpunktden

genomföavseddningen är att
ochras,

berörda arbetstagare,antalet
på yrkesgrupper.fördelade

skall arbetsgimöjligtSå snart som
varsletkompletteraskriftligenvaren

arbetstagarevilkauppgiftmed om
driftsinskränkningen.berörs avsom

föreläggakanLänsarbetsnämnden
fullgöravid vitearbetsgivaren att

andraenligtskyldighetersina
stycket.

permitteringsvar-innehållet ireglersärskildafinnsparagraf ettI denna om
enligtvadalla delartilldenParagrafensel. är motsvaras somavny men

2a §medtillsammansinnebärParagrafenpunkt.på dennagäller5 § idag
lagen.5 § kanuppsägningsvarsel utmönstrasatt urom

-

-
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4§

förutkunnatarbetsgivaren inteförut Haricke kunnatarbetsgivareHar
driftsinomständigheter,dedrifts-omständigheter,de somsevaravse

tid ipå, så långskränkningen beroriså lång tidinskränkningen beror,
3 skalli 2 ellerförvägskall2 eller 3iförväg angessomangessom

sålänmasi ställetvarselså detstället lämnasvarsel i snart somsnart
§ får2fall idemöjligt. Iske.kan avsessom

vidlämnasvarsel aldrig änsenare
uppsägningen.

fömtsätttill denvi lagtharspråkligt. DessutomParagrafen har översetts
ald-uppsägningleda tillkandriftsinskränlcningvarsel vidningen, att som

Tillägget haruppsägning sker.tidpunkt dåvid denfårrig länmas änsenare
uppsägningar.kollektivai direktivetbakgrundsin om

5§

§ skall3 inne-enligt 2 ellerVarsel
till ochorsakenhålla uppgift om

dendriftsinskränkningen,arten av
avsedddåtidpunkt denna är att ge-

berördaantaletnomföras samt ar-
påfördelade yrkes-betstagare,

grupper.

arbetsgiskallSå det kan skesnart
vilka arbetstagaäven uppgevaren

drzftsinskränk-beröres avre som
Länsarbetsnämnden kan fö-ningen.

vid viterelägga arbetsgivaren att
skyldighet.dennafullgöra

3a §§.2a ochutgått.Paragrafen har Den ersätts av

--
-

-

-
-



SOU 1994:83Specialmotivering;främjandelagen168

6§

stället förfår i stället för arbetsgivare får iarbetsgivare EnEn attatt
länsarbetsnämndenlänsarbetsnämndenvarsla varsla omom

driftsinskränkningen underrättadriftsinskränkningen underrätta
arbetsgivaren arbetsgivaren harnämnden har nämndenatt attom om

för-påkalla begärapåkallat eller för- begärt elleratt attavseravser
1976:580§ 1976:580 handling enligt 11 §handling enligt 11

medbestämmande ilagen medbestämmande i lagenom om
arbetslivet eller motsvarande arbetslivet eller motsvarande

kollektivavtal i kollektivavtalbestämmelser i bestämmelserom en om en
sådan förändring sin verksamhet sådan förändring sin verksamhetavav

medför eller kan medföra medför eller kan medföra ensom en som
driftsinskränkning. driftsinskränkning. arbets-För arbets- Föratt att

förfara givaren skall få förfara pågivaren skall få detta detta sättsätt
i stället för varsla krävs i stället för varsla krävsatt att att att
underrättelsen skriftlig, den underrättelsen skriftlig, denär äratt att

förlämnas vid den tidpunkt lämnas vid den tidpunkt försenastsenast
varselvarsel i 2-4 §§ i 2-4 §§samt att samt attanges som angessom

då också läm- arbetsgivaren läm-arbetsgivaren då ocksåsenast senast
§sådana uppgifter i 5 sådana uppgifter inarnar som avses som avses

§ §kvarstårstycket. 2a första stycketförsta Annars eller 3a förstai
varselskyldigheten. stycket.

följdjusteringar föreslagitsdenna paragraf har vissaI med anledning attav
5 § 2a och 3a §§.ersätts av
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7a§

medarbetsgivareOmmedarbetsgivare att,Om att avserenavseren
avvikollektivavtalavvi stödkollektivavtalstöd ett omett avomav

1982:8022 § lagenfrånkelse1982:80från 22 § lagenkelse omom
anställningsskydd, sägaanställningsskydd säga ar-upp enupp en ar-

uppsägningstividuppsägningsti betstagarevidbetstagare somsom
halvtochäldre 57slutdensoch halvt än57 är ettäldredens slut änär ett

under-arbetsgivaren förstskallår,under-förstarbetsgivarenår, skall
gäl-länsarbetsnämnden. Dettagäl-länsarbetsnämnden. Detta rättarätta

i denuppgiften inte lämnasleri deninte lämnasuppgiftenler omom
2aiordningi 5ordning angessomangessom

till denhänvisning§ harupphävda 5till denHänvisningen ersatts enav
paragrafen, 2anya

25§

regeringenseftereller,RegeringenregeringensefterRegeringen eller,
Arbetsmarknadssty-bemyndigande,arbetsmarknadssty-bemyndigande,

frånundantagföreskrivarelsen fårfrånföreskriva undantagfårrelsen
fö-meddela§§fö- 1-12 närmaremeddela1-12 §§ närmare samtsamt

dessatillämpningenreskrifter förtillämpningen dessaförreskrifter avav
Sådana undantagbestämmelser.bestämmelser.
får dockföreskrifter inte inne-eller
förmånliga reglermindrebära att

arbetstagarnaför änskall tillämpas
EU-rådets direktivföljer avsom

17februari75129EEG denav
9256EEG den 24 juni1975 och av

1992.

meddeladeupplysningmening medtillförtsparagraf harDenna attomen
innebärainte fårbestämmelser,föreskrifter från lagensellerundantag att

--

--
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följerför arbetstagarnaförmånliga regler skall tillämpasmindre än som av
uppsägningar.direktivet kollektivaom

Övergångsbestämmelser

dock skyldigkraft arbetsgivare inteträder den Enlag i ärDenna att
dessabestämmelserna,varsel eller underrättelse enligt delämna nya om

ikraftträdandet. sådantjizllgjorts före Iskyldigheten skulle hamedför att
tillämpas.de äldre bestämmelsernafall skall ställeti

varsla eller under-innebär bl.a. skyldighetenbestämmelsernaDe attattnya
inteutvidgats till omfatta fall där det i daglänsarbetsnänmden harrätta att

Övergångsbestämmelsema innebär denågon sådan skyldighet.finns att
enligtfullgöras, skyldigheten deskyldighetema inte behöver nyaomnya

före ikraftträdandet. Arbetsgivarensbestämmelserna skulle ha fullgjorts
äldre bestämmelserna, vilskall då i stället bedömas enligt deskyldigheter

§ stycket kan innebärai fall i nuvarande l andraket de attt.ex. avsessom
efterföljande uppgifter enligt nuvarande 5 §varsel eller underrättelse eller

lämnas. Om skyldigheten varsla eller undenätta2 st. inte alls behöver att
skall också tillämpasskall enligt de äldre bestämmelserna, dessabedömas

beträffande skyldigheten länma kompletterande uppgifterattt.ex.
§nuvarande 5 2 st..

-
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Reservationer

v:Ingrid BurmanledamotenReservation av

Inledning

1991ladeskommittédirektivenursprungligai de gavs upp-Redan som
majoritetKommitténsföretagsöverlâtelse.ochEG-rättenutredadraget att

delbetänkandei detföretagsöverlåtelse presenteinte hantera somvalde att
företagsöverlåteltillåterkommaskullesade1993vårenrades attutan man

1994vårendelenoch1993Under hösten störreslutbetänkande.i sitt avse
förtroochmedbestänunandelagenmedkommittén översynarbetade aven

fråganaktualiserades1994vårenslutetförst iendemarmalagen, omav
majoritet be-KommitténsEG-direktivet.enligtverksamheterövergång av

stället lyftes1994. Islutbetänkandenågotinteslöt sommarenpresenteraatt
ifram föri uppdraget ett egetpresenterasaspekternaEG-rättsliga attde

kolföreskrifterochöverlåtelsedirektivetkringArbetetdelbetänkande. om
forcerat.ochskyndsamtmycketbedrivitsalltsåharuppsägningarlektiva

konsekvensernabelysninggenomgripandeförtidhar saknats avDet av
åter-omplacering ochturordning,fråganförslag. Främstolika om var

ytterlibelysassynpunkt behövtminhadeskall hanterasanställningsrätt ur
gare.

övergång verksamhetervidAnställningsvillkor av

övergångvidställningarbetstagarensskyddasikteEG-direktivet atttar
skydds-skapatillsyftar inteDirektivetverksamheter. att gemensamenav

miniminivådenendastEES-avtaletländer inomför allanivå utan anger
skyddskarak-innebärbetänkandetiförslagMajoritetens attgälla.skallsom

under-min meningenligtSverigeochurholkaskraftigtdirektiveti atttären
rättigför arbetstagarensskyddetminiminivå vaddirektivetsskrider avser

heter.

-
-

-

-

-

-
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Enligt EG-direktivet har arbetstagaren bibehålla de anställningsvillrätt att
kor gällt före övergången verksamheten. Medlemsstaterna får i sinsom av
nationella lagstiftning begränsa detta tidsmässigt den begränsningenmen
får aldrig kortare år.än ettvara

Majoritetens förslag innebär arbetstagarnas under år behållarättatt att ett
sina anställningsvillkor bort. Majoriteten motiverar detta med direk-tas att
tivet går tolka så rättigheten upphör avtal börjar gällanäratt att ett annat
och detta sker arbetstagaren övergår till förvärvaren om denne harnäratt

kollektivavtal.ett

Majoriteten bortser i och med detta från direktivets skyddskaraktär för
arbetstagaren och sig in på tekniska diskussioner och förargument attger
urholka arbetstagarens rättigheter och stärka arbetsgivarens möjligheter att
ensidigt lönenivån.sätta

Kärnan i den svenska kollektivavtalsrätten förhindra lönesänkningarär att
arbetstagare och arbetsgivare innebärFörslagetär överens attsom om.

arbetsgivare ensidigt kan börja tillämpa kollektivavtal med andraett annat
lönevillkor.

Förslaget innebär också majoriteten för olika verksam-öppnar vägaratt att
heter kan börja konkurrera med varandra låga löner. I läge därettgenom
den offentliga sektorn ska konkurrensutsättas kan företag lägga låga anbud
inte på grund högre effektivitet på grund lägre löner. Personalutanav av

går till förvärvaren kan få utföraöver arbete med lägresom samma men
lön.

Enligt min mening ska EG-direktivet verksamhetsöverlåtelse införlivasom
i svensk lagregel utgår frånrätt skydda arbetstagarenattgenom en som
övergångsvis minst år, den skall personligt löneskyddett garantera ett
under övergångstiden. Lagregeln bör utformas så den tillatt uppmuntrar
kollektivavtalsreglering villkor kring övergångar.om

Majoritetens för avvisa sådan lösning alla arbetstaargument äratt atten
kategori hos arbetsgivare bör ha likartade allmännagare av samma en an-

ställningsvillkor. Jag kan bara konstatera det redan finns flera kollektiv-att
avtal där det inskrivet arbetstagareär behöver lönesänk-att acceptera
ningar överenskomna. Detta innebärär arbetstagare regelattsom som
behåller sin lönenivå övergångsvis vid omplaceringar eller arbetsuppnya
gifter inom olika verksamheter. lagregelEn detta skulle gälla ävenattom

-

-

-
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på dennyhetnågonalltså inteskulleverksamheterövergångvid varaav
lönediskrirnineringdentalainteFörarbetsmarknaden. somsvenska att om

lönevillochkvinnors mänsinnebärocharbetsmarknadenpå attfinns som
arbete.likvärdigtsigskiljeroftakor trots

återanställningomplacering ochTurordning,

arbetsbristgrundpåuppsägningareventuellaskallmeningminEnligt av
modellförespråkamajoritetenAttförvärvaren.alltid hanteras ensomav

övertaligräkning hanteraför förvärvarensöverlåtarenför attöppnarsom
uppsägningförbudetkringgåmöjlighetsamtidigt för att omhet öppnar en

övergången.på grund av

arbetsgivarpartentillöverlåterdet attmed förslagetproblem ärEtt attannat
Arbetstagarnaskall hanteras.övertalighetenavtalträffaensidigt varom

arbetsgivarnaensidigtoch hanteras utanhandelsvarabetraktas avensom
hörd.sinrättigheteller stämmamöjlighet göraatt

mellanväljahararbetstagaren rätt att stannaskrivningFörslagets attatt
bra.till förvärvarenmedeller följa äröverlåtarenanställning hosi sinkvar

också in-arbetstagarenrättighet kandennaarbetstagarenmedochI att ges
hanhonåteranställningsrättochturordningskretsvilkenväljadirekt som

siganvändatillhöravill av.resp.

ensidigarbetsgivarnafrågadennakompliceraytterligare attAtt gegenom
skall liggaåteranställningsrättochturordningkretsarbestämmarätt att var

övergångsreglema.iotydlighetbaraskapar

definitionräckvidd ochDirektivets

verk-överlåtelserdefinitionEG-direktivetsföreslårMajoriteten avatt av
bedöm-tidigarearbetsdomstolensinnebärgälla. Dettaskallsamhet att
skall EGställetbetydelse. Isinförlorarövergångvadningar ärsomav

inskränkning iinnebärgälla. Förslagetställningstagandedomstolens en
konkurserdåövergångsbegreppetnuvarandetill detförhållande t ex

undantas.

utvidgas tillochdefinition gällaEG-direktivetsskall attmeningEnligt min
arbetstagaresärskiljaellersärskilt utpekaAttkonkurser.omfatta somäven

-

-

-



Ingrid174 Reservationer; Burman SOU 1994:83

i verksamheter för omotiverat.arbetar drabbas konkurs migärsom av en
vissa arbetstagare skyddsvärdaDet pekar mindre andra ochänut som

strider den traditionella svenska arbetsrätten.mot

i sinBetänkandet helhet

Av min reservation framgår jag inte ställa majoritetenskan mig bakomatt
förslag på följande punkter.tre

Anställningsvillkor vid övergång företag.av
Överlåtarens för förvärvarens räkning hantera övertalighet.rätt att
Direktivets begränsade räckvidd och definition.

Redan i det delbetänkande aprillades i 1993 jag mig förreserveradesom
EG-direktivet överlåtelse skulle införlivas lagstiftning.att om genom

föränderligtEtt snabbt arbetsliv med ständiga verksamhetsöverlåtelser och
företagsfonner har gjort arbetstagarens ställning behöver stärkas.attnya

Vår arbetsrätt utgår i hög utsträckning utifrån förhållandet arbetstagare
arbetsgivare och ireglerar alltför liten omfattning förhållandet arbets-en
tagare-flera arbetsgivare överlåtelsesituationen. Konsekvensen dettaav
blir arbetstagaren betraktas ingår eller inte ingår näratt som en vara som
verksamheter överlåts. Möjligheter till inflytande påverkanochöver av
överlåtelseavtal saknas och behöver utvecklas.

Jag fortfarande EG-direktivet överlåtelse ska införlivasattanser om genom
lagstiftning konstaterar det förslag ligger lever tillattmen som nu upp
direktivets syfte skydda arbetstagarnas ställning vid verksamhetsöver-att
gångar.

Jag inte betänkandet i sin helhet kan ligga till förgrund någonattanser ny
lagstiftning.

-
-
-

-
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Olsson m:KentReservation ledamotenav

överlåtarenstå vidi anställningen hosRätten kvaratt en
verksamhetsövergång

verksamhetsövergånginför haranställdebestämmelse denEn att enom
anställningenförvärvaren och stå kvar ifölja med tillvalrätt mellan attatt

alltför långt. har fram-sig enligt min mening Detöverlåtaren sträckerhos
praktiken och ibestämmelse bli svår hantera isådan kankommit attatt en

framstår orim-upphov till konsekvenservissa situationer kan somsomge
eller några anställda väljervid verksamhetsövergång någonliga. Om atten

Övertalighet hos denne.det ofta uppståhos överlåtaren tordekvarstanna en
anställningsskyddslagen kan turordturordningsreglema iTill följd av

till de anställda harofta bli ganska vida. Det lederningskretsama att som
har tillräckligtavstå från följa med vid övergången kan devalt attatt om

anställda med anställslå andra kortarelång anställningstid komma att ut
haft med den aktuella verksamhetenningstid, dessa inte alls atttrots att

gora.

sagda.enkelt exempel kan illustrera detEtt

sjukhem. sjukskölandsting bestämmer sig för privatisera EnEtt att ett av
vidutnyttjar sin stå kvar i anställningenvid sjukhemmetterskorna rätt att

Övertalighet sjuksköterskauppstår därför i landstinget, ochlandstinget. en
hela landstinget. sjuk-Turordningskretsen Denmåste utgörssägas avupp.

anställningstid i landstinget Detsköterska har kortast sägs ärupp.som
från sjukhemmet, i stället sjuksköterskaemellertid inte sköterskan utan en

vårdcentral del landstingsområdet.vid i heltt.ex. en en annan av

därför sig till regel denEnligt min mening bör begränsa en som german
verksamhetsövergång.frånträda anställningen vidanställde rätt att en

någonallvarlig svaghet utredningen inte gjortJag det att an-anser vara en
försöka analysera belysa konsekvenserna den föreslagna be-ochsats att av

beträffande såväl frågor turordning frågor förestämmelsen, som omom
till återanställning liksom heller i övrigt.trädesrätt

-

-
--

-

-
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ÖhmanReservation Monica Göteledamöterna ochav
s:Larsson

INLEDNING

Den ursprungliga planeringen för kommitténs arbete delbetänk-att ettvar
ande och slutbetänkande skulle årsskiftet 199394.ett presenteras senast
Delbetänkandet 1993presenterades emellertid i april och efter det planera
des slutbetänkandet komma i mars-april 1994.

borgerliga iDe ledmötema kommittén har valt lägga fram ytterligareattnu
Ämnetdelbetänkande i stället för slutbetänkande. för delbetänkandetett ett

två arbetsrättsliga EG-direktiv föreslås bli genomförda i Sverigeär som nu
lagstiftning. Direktiven innebär förstärkning arbetstagarnasgenom en av

ställning i samband övergångmed verksamhet från arbetsgivare tillav en
en annan.

Den borgerliga regeringen har hittills sin regeringsperiodunder inte visat
något intresse förstärka arbetstagarnas rättigheter. förslagAtt dessaattav
läggs fram just gmndas inte någon attitydändrad i stället på på-utannu

tillpekanden den svenska regeringen från ESA EFTA Surveillance
Authority Sverige inte i enlighet med EES-avtalet infört nämndaattom
direktiv på riktigt i det svenska arbetsrättsliga regelverket.sättett

Inriktningen på huvuddirektiven för arbetsrättskommittén arbetstagar-är
fientlig. Att de borgerliga ledamöterna i kommittén uppfattat denna inrikt
ning visas med all önskvärd tydlighet i delbetänkandet Ny anställnings-
skyddslag.

I rådande situation väljer majoriteten i kommittén inte lägga fram någraatt
ytterligare förslag med hänvisning till den negativa föreningsrätten skallatt
utredas kommittén och förslag skall lämnas i oktober-novemberattav
1994. Då några ytterligare motiv för uppskjutandet slutbetänkandet inteav
redovisats det troligt det verkliga motivet de borgerliga ledamöär äratt att

inte vill lägga fram förslag arbetstagarfientliga förändringarterna om av
medbestämrnandelagen och fönroendemannalagen inför den stundande
valrörelsen.

-

-

-
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direktiven krävdeiberörsanställningsskyddsfrågomaAngående sosom
propositionregeringensmedsambandmotion iicialdemokraterna omen

skyddsreglerdirektivensarbetsrättsliga lagarnadeförsämringar attav
Övriga direk-i de aktuellafrågoranställningsskyddslagen.införas iskulle

kommittén.iarbetetskulle lösassocialdemokraternaansågtiven genom

ÖVERGÄNG VERKSAMHETAV

Anställningsskyddsfrågor

medanställningen i sambandmajoriteten över-medVi överens attär om
förvärvaöverlåtaren tillövergå frånskallautomatisktverksamhetgång av

helt ividareskall införas. Detuppsägningsförbudsärskilt äroch att ettren
arbets-till övergå tillnejtackararbetstagareordning densin attatt nysom

anställning.tidigarekvarstå i singivare har rätt att

uppstå ikanövertalighetssituationergäller hanteraNår det att sam-som
kommittén detmajoriteten iverksamhetövergångband med attanserav

skall hanteras. Detför hur deanvisningarnågra generellagårinte att ge
överlåtarenmedkan kommaförvärvareninnebär överens vematt omt.ex.

övertalighet.eventuellskall åtgärdadem ensomav

föreslår där-ochdenna situationentydig regel ibehövsVi detatt enanser
Skälen för dettaförvärvaren.skall lösas hosövertalighet ärför eventuellatt

gällerreglerinblandade vilkaklart för allaskalldet samt attatt somvara
turordningsreglema påkringgåarbetsgivamas möjligheterminskardet att

Mekaniska Verk-144, Stensele1986skedde i AD:s domdet sätt nrsom
uppfylldaEG-direktivet blir bästintentionerna ivistad. Dessutom attanser

på detta sätt.

anställningsvillkorenSkyddet för

löne- ochi denna frågagrundinställningSocialdemokraternas ersättär att
mellanefter förhandlingari kollektivavtalningsfrågor skall regleras ar-

Övergång samhälls-mellan allaverksamhet skerbetsmarknadens parter. av
från arbetsmarknamått viljadet krävssektorer vilket gör stortatt ett av

till riktlinjer förkomma framhuvudorganisationer fördens gemensamtatt
Någonsituationema.i de aktuellaanställningsvillkoren skall reglerashur

-

-

-

-
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sidasådan främst från de privata arbetsgivarorganisationemas intevilja har
visats.

Övergång företeelse det finns mångaverksamhet ingen ochär exem-av ny
frågor anställningsvillkor lösts förhandpel på övergångar där genomom

På tid har emellertid politiska beslutlingar mellan berörda parter. senare
medfört ökad privatisering alternativ till verksam-entreprenörer somen av

åberopas för ändrade strategihet i regi. De skäl denna detär attegen som
leder till ökad effektivitet.

effektivitet oftast fårMed ökad dessvärre bara arbetstagarnaattavses
lön för arbete. åstadkoms utnyttjande deDettasämre samma genom av

skillnader finns mellan anställningsvillkoren inom de olika avtalsom-som
rådena.

Förändringar grundas på sådana premisser inte sunda de snedär utansom
vrider konkurrensen samtidigt enskilda frånarbetstagare dagen tillsom ena

fåden andra kan vidkännas lönesänkningar med tusentals kronor måper
nad.

utnyttjande olikheterDetta mellan kollektivavtal har gjorts till affärs-av en
idé vilket leder till enskilda märmiskor förskyllan hamnar iatt utan egen
mycket besvärande ekonomiska situationer. Mot denna bakgrund finns
ingen lagstifta i enlighet med vad direktivet möjligutväg än attannan ger
het till.

Direktivet sikte på förvärvaren skall tillämpa anställnings-tar att samma
villkor överlåtaren tillämpat. Den anställde har alltså behållarätt attsom
sina tidigare anställningsfönnåner de reglerade i enskildaäroavsett om
anställningsavtal eller kollektivavtal.

Majoritetens förslag i denna del stödjer sig hur direktivet genomförts i
tysk lagstifming. Den tyska lösningen innebär förvärvaren haratt ettom
tillämpligt kollektivavtal så kan det tillämpas framför det avtal gällersom
hos överlåtaren det medför villkor. Kollektivavtalets förhåläven sämreom
lande till direktivet har inte EG-domstolen.prövats av

lösningDen majoriteten föreslår strider klart syftet för direktivet efter-mot
det kan innebära arbetstagare övergår till verksamhet kanattsom som ny

få villkor de hade sin tidigarehos arbetsgivare.sämre än

-

-

-

-
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tillövergårinnebär arbetstagarelösningförordarVi att ar-nysomsomen
hadekollektivavtalenligtanställningsvillkor detill debetsgivare har rätt

kollektivavtatidigaredeteller så längetolv månaderöverlåtaren underhos
ingårförvärvarenhosorganisationeneller tills dessgälltlet skulle ha ett

omfattar dem.kollektivavtalnytt som

villkortidigaresäkerställer enskilda arbetstagarnasdemodellenDen här
tillämpligaanställdaförkollektivavtaltvå olika ärattutan gruppsamma

till in-möjlighetlösningmed dennaförvärvaren. Dessutomhos enges
övergångsvillkor.uppnårangeringsförhandlingar för att

tillämpningsområdeDirektivets

skallöverlåtelsebegreppEG-direktivetsinnebärMajoritetens förslag att
förundantagåteranställning medtillbeträffande företrädesrätttillämpas

konkurssituationer.

för-innebärundanta konkurserförslagmajoritetensVi attatt enanser
skallkonkurserförordar i ställetochsämring gällande ävenrätt attav

företrädesrätt tillbeträffandeöverlåtelsebegreppdirektivetsomfattas av
återanställning.

tillämpning inom offentligDirektivets sektor

direktivet har inomvilken tillämpningvägledning angåendeNågon säker
ordalydelse eller domstols-direktivetsoffentliga sektorn varkenden ges av

i betänkandettillämpningsområdetbeskrivapraxis. försökDet görsatt som
ändå i sista handeftersom sakendärför så god någon avgörasär som annan

EG-domstolen.av

offentligatillämpningsområde inom denEG-direktivetsVår bedömning av
redovisas i betänk-väsentligt med vadi alltsektorn överensstämmer som

isin utgångspunktbeskrivningen bordemed den skillnadenandet taatt
skyddet för de anställda.

nationella anställnings-alla anställda omfattas deinnebärDet att avsom
Dåomfattas reglerna övergång verksamhet.skyddslagama skall om avav

direktivet egentligen omfattar beträfemellertid råder osäkerhet vaddet om
anställningsskyddslagenverksamhet föreslår vi detfande offentlig att av

-

-
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framgåtydligt skall övergång verksamhet skall omfatta alla arbetstaatt av
den begränsning uttolkning EG-direktivet i denna delutangare, som en av

slutligen kan innebära.

SAMMANFATTNING

Vi kan konstatera vi med följande förslag vill arbetstagarna bättreatt ge
skydd vad kommittémajoriteten föreslår.än

Eventuell övertalighet skall lösas hos förvärvaren Ingen försämring av
anställningsvillkoren vid övergång Vid företrädesrätt till återanställning
skall konkurser omfattas direktivets regler Säkerställande direktiav av

tillämpning inom den offentliga sektorn.vets

-

-
-

--
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Särskilda yttranden

ÅkeSärskilt yttrande ordföranden Bouvin:av

I fråga skyddet för arbetstagarnas anställningsvillkor vid övergångom en
verksamhet har jag något annorlunda vad majoriteten har. Iänav en syn

likhet majoritetenmed jag det- såvitt kan bedömas på grundvalattanser
det rättsliga material finns tillgängligt rörande tolkningen direk-av som av

tivet inte kan oförenligt direktivetmed låta hos förvärvarenatt ettanses
befintligt kollektivavtal slå de villkor de arbetstaövertagnagenast ut som

hade hos överlåtaren i enlighet med det kollektivavtal dennegarna som
bunden av. Det står emellertid, jag saken, likväl klart direk-var attsom ser

tivet syftar till skydda arbetstagarnas ställning i samband med verksam-att
hetsövergångar, bl.a. på det direktivet uttryck för den ståndsättet att ger
punkten arbetstagarna huvudregel bör få behålla sina anställnings-att som
villkor under åtminstone år. Enligt min mening finns det därför starkaett
skäl talar för arbetstagarna i enlighet detmed övergripande syftetattsom
med direktivet och dess anda bör skydd för åtminstone detemporärtettges
för arbetstagarna viktigaste anställningsvillkoren.

Som majoriteten har skulle sådant skydd visserligentemporärtnoterat ett
strida principen de allmänna anställningsvillkorens enhetlighet ochmot om
riskera föra med sig vissa kostnader och olägenheter. Men åtminstoneatt

begränsade sig till löneskydd, vilket framstårtemporärtettom man som
det primära, verkar priset såväl i form genombrott hävdvunettav av en

princip på den svenska arbetsmarknaden i reda och olä-nen som pengar
genheter för arbetsgivarsidan enligt min mening förhållandevis ringavara

beaktar det värdenär sådant löneskydd skulle ha för denettman som en-
skilde arbetstagaren blir föremål för i och för sig nödvändiga struk-som
turomvandlingar. Det vidare riktigt majoritetenär anför löne-attsom en
skyddsregel skulle bli komplicerad svåroch tillämpa i praktiken i vissaatt
lägen. Detta givetvisär har viss tyngd ochett argument som som man
måste beakta. Emellertid visar erfarenheten här på arbetsmark-att parterna

-
-

-

- -
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förenadesvårigheter ärlösa delyckatsutsträckning harinaden somstor
håll i denmångapåfinnsregleropreciseradeförhållandevismed de som

lagstiftningen.arbetsrättsliga

iförtalarskälstarkasammanfattningsvis attalltsåtimer att manJag
arbetstagar-löneskydd förregel temporärtinförabörsvensk etträtt omen

skulle dockregelsådanEnverksamhetsövergångar.medsamband somina
framstårDettillämpa.svårkomplicerad ochförhållandevis attblisagt

skulle kunnaförlängningenregeln ikonsekvenservilkaoklartockså som
konsekvensernautredningmöjligtDet närmaremed sig.föra är att omen

dedet,handenvidskulle kunnaregeln trotsattutfommingenoch geavom
såinbör förasinteför regeln,talarsigi och försåledesskäl enstarka som

svårartade till-ellerkonsekvenserbefaradegrundpåregel,dan t.ex. av
konsekvensernameningenligt minfall behöverIlärnpningsproblem. vart

ställkaninnanytterligareutredasutfommingen tadenoch mannärmare
huruvidaockså avvaktasbordeinförande. Deteventuelltning till ar-ett

lojalttillmedverkabereddatopporganisationer ettärbetsmarknadens att
avtalsregleringkompletterandedirektivetinförande som,genom enav

avtalsområden, iolikaförhållandena inomskiftandedebeaktandeunder av
löne-behov temporärtberörda arbetstagares ettdirektivets anda avtryggar

mjukflexibel ochFörförutsättningarskaparpå detskydd och sättet en
anställnings-ändradeföranleddaföretagsöverlåtelsetill deövergång av en

tid-bestämdatill denmed hänsyndetläget,rådandetdet närvillkoren. I
erforderligför bl.a.finns tidinteavgivandebetänkandetsförpunkten

till demiganslutadärför intejagutredning, kaningåendeytterligare reser-
och intevissa ledamöterharregelsådanvationer avgetts avsomenom

imittredovisa synsätthar skett ettdetunderlåtaheller sättatt som nu
yttrande.särskilt

-

-
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Särskilt yttrande sakkunniga Roland Bergkvist,av
Stig Gustafsson Thomasoch Kihlberg:

Inledning

När arbetsrättskommittén i sitt första delbetänkande avstod från föreslåatt
förändringar i den svenska lagstiftningen med anledning de aktuellaav nu
EG-direktiven, redovisade de sakkurmiga från LO, SACO och TCO olika
uppfattningar beträffande kommitténs ställningstagande i dessa delar.

Beträffande de förslag kommittén överlänmar har vi dock i storasom nu
delar uppfattning och beträffande dessa delar har vi valten gemensam att

särskilt yttrande.ett gemensamtavge

Vi vill först uppmärksamma det faktum kommittén överlämnaratt ettnu
delbetänkande i stället för slutbetänkande. Enligt den kommitténett av
fastställda tidsplanen har avsikten varit överlämna slutbetänkandeatt ett

de frågor enligt direktiven återstod behandla sedan det förstaom attsom
delbetänkandet överlämnades i maj 1993. Eftersom arbetet med dessa frå

i realiteten avslutat i kommittén,är vi slutbetänkandet ocksågor attmenar
borde ha överlämnats nu.

Vi redovisar nedan vår uppfattning i olika frågor i enlighet med dispositio
delbetänkandet.nen av

Avsnitt Tillämpningsområdet3.4.2. för direktivet ioch regler svensk
lagstiftning

Kommittén har beträffande direktivets tillämpningsområde uttalat detatt
har begränsad tillämplighet inom det offentliga området, särskilt deten när
gäller överföring eller överlåtelse förvalmingsuppgifter mellan olikaav
huvudmän eller myndigheter.

Det uttryckliga syftet med direktivet skydda arbetstagarnasär rättigheatt
Det finns inte i direktivet något uttryckligt undantagter. beträffande dess

tillämplighet på det offentliga området. Därför bör utgångspunkten för en
tolkning och tillämpning direktivet den äratt attav vara som anse som ar-

-

-

-
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direktivetskydddetskall åtnjutaocksåsvenskenligt rätt sombetstagare
offent-detanställning inomharåkararbetstagarenerbjuder, enoavsett om

förvaltnings-kallarkommitténdetsysslar medoch därområdetliga som
dessutomresultat ochorimligatillskulle ledauppgifter. Ett synsättannat

vaduppstå ärtvisterantal att somsäkerligen anseskulle somstort omett
särskiltsiguttalathellerinteKommittén harförvaltningsuppgifter.

detoffentliga sektor ärdagensIbegreppet.innebördenutförligt avom
respektiförvaltningsuppgiftbetecknasskallvadsvårt avgöra somatt som

verksamhetsområdenbäggeDessaekonomiskverksamhet natur.avsomve
deninomallmänockså strävanoch detoch ärintegreras enmermer

vadmedanställningenoffentligalikställa densektornoffentliga somatt
år träderjuli i1arbetsmarknaden. Den t.ex.sektorerövrigainomgäller

justuttrycktydligtvilkenkraft,anställning i äroffentlig ettlag omnyen
för denna strävan.

samtligaeffektenuppnåkunnaskulleuppfattning attvår an-Enligt man
direktivetsomfattaskommerarbetsmarknadssektor, attställda, avoavsett

anställningsskyddslagstiftningensvenskadet i denskyddsregler attgenom
verksamhetsövergångar,allaskall tillämpasreglerdirektivetsattanges

offentliga sektorn.deninomäven

anställningsvillkorenförSkyddetAvsnitt 3.4.3.3.

införalämpligthuruvida detkommittén bl.a. är attdiskuteraravsnittI detta
vidarbetstagarefalltid för detbegränsadunderlöneskydd att enenett en

lönlägreskulle fåarbetsgivarendenverksamhet hosövergång ennyeav
förMajoritetenavtal.förvärvarenstillämpning stannaromedelbarvid aven

lagregel.sådanföreslå någoninteatt

förfullttagitkommittén habordeuppfattning attvår steget utEnligt
föreslagitalltsåochövergångsperiodunderarbetstagarenskydda reenen

motiveringi dehuvudsak instämmaiVi kanlöneskydd.gel temporärtom
Toreinstämmandemedordföranden,regel expertensådanför avsomenar

punkt seyttrande på dennasärskildasittuttryck för i yttgivitSigeman,
Vistycket.i tredjemeningenförstastycketandraochförstarandet, samt

ordförandenvadslutsats gör.dockdrar änarmanen

onekligenlöneskyddsregeltillämpasvårigheterdeVi att somatt enmenar
vi intressetfallöverdrivas. I attuppstå, inte börkan attvart avmenar

-

-
-

-
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skydda arbetstagarnas viktigaste del anställningsvillkoren måsteav anses
farhågoma för tillämpningssvårigheterde kan uppstå.änväga tyngre som

Vi också införandet sådan skulleregelatt uppmuntra parternamenar av en
i kollektivavtal reglera förgrunder och metoder beräkningennärmareatt av

löneskyddet för undvika de antydda tillämpningssvårighetema.att ovan

övergångAvsnitt 3.4.6. Begreppet

Under detta avsnitt föreslår kommittén det bör ske samordningatt en av
övergångsbegreppet mellan den svenska och EG-direktivet. Vi delarrätten
i grunden denna uppfattning. viDäremot kommitténs förslag fårattmenar

mycket allvarlig konsekvens beträffande anställningsskyddet vid konen
kurser. Innebörden förslaget nämligen den företrädesrätt till åter-är attav
anställning i dag finns verksamhet övergår till arbetsgivanärsom en en ny

i samband med konkurs, kommer försvinna. Vi detta äratt attre anser en
helt onödig och synnerligen allvarlig inskränkning i anställningsskyddet
för de arbetstagare anställda i företag försätts i konkurs. Kom-ärsom som
mittén har inte givit enda för sin ståndpunkt i denna fråga ochett argument
torde lägga sitt förslag i fullt medvetande konsekvenserna det,om av men
alltså motivera varför.utan att

Enligt vår uppfattning försvårar också kommittén sitt förslag kongenom
kursförvaltarens åligganden enligt kap. 8 § konkurslagen,7 i sambandatt
med avvecklingen boet också beakta sysselsättningsfrämjande åtgärder.av
Vi alltså ändring övergångsbegreppet borde ske med beak-attmenar en av
tande företrädesrätten till återanställning vid verksarnhetsövergång iattav
samband med konkurs framtideni skall finnas kvar.även

-

-

-
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Särskilt yttrande sakkunniga Roland Bergkvist ochav
Stig Gustafsson:

Skyddet för fortsatt3.4.3.2. anställning

Kommitténs majoritet finner det inte möjligt några allmängiltiäratt att ge
anvisningar för hantering övertalighetssituationer. Det föreligger viga av

dare enligt kommittémajoriteten inte något hinder enligt direktivet låtaatt
överlåtaren vidta uppsägningar för förvärvarens räkning och turordatt
ningskretsama då bestäms hos överlåtaren.

Vi delar kommitténs uppfattning direktivet i denna fråga inte klaraatt ger
besked överlämnar den slutliga regleringen till nationell lagstiftning.utan

Denna oklarhet vi emellertid inte beståska vi föreslår tydligutananser en
regel klargör eventuell övertalighet ska lösas endast hos förvärvaattsom

Skälen för detta majoritetens förslag leder till osäkerhet vadär attren. om
gäller för de berörda arbetstagarna och arbetsgivarna möjlighetattsom ges

kringgå anställningsskyddsreglema.att

Enligt vår uppfattning står vårt förslag, oklarheter i direktivet, itrots mest
överensstämmelse med syftet för direktivet.

-
-

-

-





SOU 1994:83 Särskilda yttranden; 191Jan Nordin

Särskilt sakkunnige Nordin:yttrande Janav

frågaI vad skall gälla följaarbetstagare inte vill med tillnärom som en en
arbetsgivare har jag kommittémajoriteten avvikande uppfattning.motny en

Jag bör begränsa sig till regel den anställde möjattanser man en som ger
lighet frånträda anställningen vid övergången. En bestämmelseatt attom
den anställde därtill skall ha kvar i sin anställning hos överlårätt att stanna

går för långt. måsteDet betraktas orättvist den anställde för-taren attsom
möjlighet fortsatttill bibehållen anställning förvärvarenhos ocksåutom

skall kunna välja fortsatt anställning hos överlåtaren slåatt utgenom yngre
överlåtarenmedarbetare hos denne. kan den anställdes agerandegenom

få övertalighet. Lagens turordningsregler medför medarbetareatten yngre
på andra avdelningar i stället blir uppsagda och då helt arbete. Sam-utan

blir föreslagnaden regeln både orättvis och komplicerad i denmantaget
faktiska tillämpningen.

-

-
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Särskilt Sigeman:yttrande Toreexpertenav

I fråga skyddet för arbetstagarnas anställningsvillkor vid företags-om en
överlåtelse migansluter jag till det särskilda yttrande har avgettssom av

Åkeordföranden Bouvin.
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Bilaga l

EG-direktiven

Innehåll

Rådets 77187EEGdirektiv februari14 1977 till-denav om
närmning lagstiftning förmedlemsstaternas skyddav om ar-

överlåtelserättigheter vid företag,betstagares verksamheterav
eller delar verksamheterav

Rådets 75129EEG till-direktiv 17 februari 19752. denav om
lagstiftningnärmning kollektivamedlemsstaternasav om upp-

sägningar

Rådets 9256EEGdirektiv juni 1992 ändring3. den 24av om av
75129EEGdirektiv tillnärmning medlemsstaternasom av

lagstiftning kollektiva uppsägningarom
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RÅDETSDIREKTIV
februari1977den14av

för arbetstagaresrättighetermedlemsstaternaslagstiftning skyddtillnärmning omavom
överlåtelse företag, ellerdelar verksamhetervid verksamheterav av

77 87EEGl

RÅD FÖRESKRIVSFÖLJANDE.HÄRIGENOMGEMENSKAPERNAS HARANTAGITEUROPEISKA
DETTADIREKTIV

AVSNITTlupprättandetEuropeiskabeaktande Fördragetmed avav om
artikel100i detta.särskiltekonomiskagemenskapen.

Räckviddochdefinitioner
förslag,beaktandekommissionemed av

ArtikelI
yttxandekEuropaparlamentetsmedbeaktandeav

överlåtelse företag.vidDettadirektivskalltillämpas ettav
tilldel verksamhetverksamheeller en annanav enen

överlåtelse fusion,lagenlig ellerarbetsgivareEkonomiskaoch socialakommitténsbeaktandemed genomav
yttrandcz.och

månochi den verksam-Dettadirektivskalltillämpasom
överlåtasliggerverksamheten skallhetenellerdendelföljande:medbeaktande somavav

territoriellaräckvidd.inomfördragets

gernenskapsnivånivå medfördenekonoPåbåde ochnationell
sjögåendefartyg.direktivskallintetillämpasDettaföretagsstrukturerförändringarimiskautvecklingen attgenom

verksamheterverksamhetereller delarföretag. genomav
övergår arbetsgivare.överlåtelse fusion till andraellerlagenlig

förtill skyddutarbetabestämmelsernödvändigtDetår att
Artikel2säker-särskiltförbyte arbetsgivare.arbetstagarnavid attav

rättigheterskyddas.ställa derasatt
direktiv medI detta avses

medlemsstaternaskillnadermellanfinns fortfarandeDet
skyddi dettaarbetstagarnasbeträffandeomfattningenav

följdtillfysiskellerjuridisköverldtare:varjeaskillnaderbörminskas.avseende.ochdessa personsom
arbets-överlåtelseenligtartikell.l upphörattvaraaven

verksam-ellerdelRs:företagetverksamhetengivare av
för heten,sådana direktbetydelse denskillnaderkanhaAlla gemen

marknadensfunktion.samma
till följdjuridiskvarjefysiskellerb förvdrvare: personsom

föröverlåtelse artikel blir arbetsgivareområde därför enligt l.lbörlagstiftningen dettaTilluái ingen av enav
ellerdel verksamheten.verksamhetenfortlöpandeförbättringi företaget,skerfrämjassamtidigt det avensom

fördraget.enlighetmedartikelll7 i
arbetstagarnasarbemagarrepresentanrer:c representanter

förmedundantagellerpraxis.medlemsstaternaslagenligt
i förvaltande.arbetstagarnaföreträderpersonersom

medför bolagi vissaövervakandeledandeeller organ17.EGT 95.28.4.1975,C s.nr lemsländer.7 25.7.ll.1975.EGT C WS. s.nr

168

-

-

-



3771.0875l

L6ll7Europeiskagemenskapernasofficiellatidning Nr53.77

föregåendeAVSNITT Medlemsstaternafårföreskriva stycke skallinteatt
gällaför vissasärskildakategorier arbetstagare inteav som
omfattas frågamedlemsstaternaslag ellerpraxisiav om
uppsägningsskydd.

Skyddför arbetstagarnasrättigheter
anställningsförhållandetOmanställningsavtaleteller upphör

därför överlåtelsen medförenligtartikell.latt en genom-
gripandeförändring arbetsvillkorenArtikel3 till nackdelförärav som
arbetstagaren,skallarbetsgivaren föransvarig attansesvara

Överlåtarens anställningsförhållandetskyldigheter grund anställningsavtaleteller harupphört.rättigheteroch ettav
anställningsförhållandegällervidanställningsavtalellerett som

följdÖverlåtelsenenligtartikell.l skalltillförtidpunkten av
Artikel5överlåtelseövergå förvärvaren.sådan

behåller självständighetskall ifår efter tidpunktenför Om verksamheten sinföreskrivaMedlemsstaterna att
ellerandraförfattningarföreskrivenmedlemsstaternaslagaröverlåtelsen förvärvarenenligtartikell.l över-utöver- -

ellerrepresentationenochfunktionförlåtaren fortsätta för förpliktelser harskall representantemastatusatt ansvara som
överlåtelsen artikelberörs enligt l.lgrund anställningsavtaleller fördearbetstagareuppkommit ett ett som avav an-

bibehållas.ställningsförltållande.

Föregående gälla nödvändigaförutstyckeskall inte om
forförnyadutnämningarbetstagarrepresentantemaöverlåtelsenenligtartikel skallförvärvaren sättningarEfter l.l vara av

återinråttande förför represcntationenarbetstagarnavillkoreni löpandekollektivavtal eller ärbunden sättsamma avav
lagar och andraöverlåtaren villkor till dess uppfyllda medlemsstaternasbunden dessa att genomvar avsom

kollektivavtalhar författningarellerpraxis.giltighetstidharlöpt elleravtalets ettnyttut
gälla.börjat

överlåtelsenför fördeOmuppdraget representantema av
följdberördaarbetstagarnaupphörtillfår denperiodundervilkendeskall enligtartikell.lMedlemsstaternabegränsa av

över alltjämtåtnjutasådant förbehållet den skallarbetstagarrepresentantemaavtal.meddetbundna attettvara av
andraförfattningarår. detskydd medlemsstaternaslagarochfårinte kortareänett somvara

praxis dem.eller ger

till2 skallinteomfattaarbetstagarnasPunktl och rätt
efterlevandeförmånergrundålders-.invaliditets-eller av

utanförmedlemsstatemaskompletterandepensionssystem
AVSNITTIIIsocialförsäkringssystemförnationellaförfattningsreglerade ett

ellerfleraföretag.

åtgärder nödvändigaförskallvidtade InfomationochöverläggningMedlemsstaterna ärsom
intressenintressen deskyddaarbetstagarnaatt sunt personen

överlåtelsen inteför enligtartikell.lvid tidpunktensom
6överlåtarens såvittgäller Artikelanställdai verksamhet,längreär

framtidenberättigardemtillomedelbartellerirättighetersom
Överlåtaren informeraefterlevandeförrnåner ochförvärvarenskallåldersfömtåner grundinklusive representanter-av

överlåtelsen berördaarbets-föregående för sina enligtartikell.lenligt stycke.kompletterandepensionssystem avna
tagareom

överlåtelsen,skålentill

ekonomiskaochsocialaföljdernadejuridiska. över-Artikel4 av
låtelsenförarbetstagarna.

Överlåtelsen delföretag, verksamhetellerett en avenav
åtgärderfrån medhänsyntill arbetstagarna.föruppsägning planeradeskalli siginte skalverksamhet utgöraen

bestämmelseskallöverlämnasellerförvärvarenssidaDenna
Överlåtaren för sinaskall arbetstagareekonomiska.dockinte hindrauppsägningar sker representantemagesom av

genomförs.överlåtelsensådaninformationi godtid innanskaldär förändringaritekniskaeller organisatoriska ar-
ingår.betsstyrkan
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Förvärvarenskall sådaninformationtill för AVSNITTIVrepresentanternage
sinaarbetstagarei god tid. och i fall innanhansvart
arbetstagaresarbets-ochanställningsvillkordirektpåverkas Slutbestämmelserav
överlåtelsen.

Artikel7
overlåtaren förvärvaren åtgärderOm eller planerar med

hänsyntill arbetstagareskallhani godtidöverläggamed Dettadirektiv påverkaskall inte medlemsstaternassina rätt att
beträffandesådanaåtgärderarbetstagarrepresentantema för tillämpa utfärdaeller lagarellerandraförfattningaratt ärsom

nåsöka överenskommelse. forarbetstagarna.en gynnsammare

Medlemsstater lagarochandraförfattningarföre Artikel8vars
fårskriver arbetstaganepresentantemaanlitaskiljeförfarandeatt

få ståndför till beträffandeåtgärderavgörande skall Medlemsstatemaskallatt ett i kraftde lagarsätta ochandrasom
vidtas med hänsyn till arbetstagarna,får begränsa författningar nödvändigaför följaär dettadirektivattsom
skyldigheternaenligt sådanapunkt och 2 till falll där tvåårinom efterdagenföranmälanochskall underrättagenast
överlåtclsen. dengenomförs.förorsakar förändringnär kommissionen dettaen av om
verksamheten kan medföraallvarliganackdelarförantassom

antalarbetstagare.avsevärt Medlemsstaternaskallett till kommissionenöverlämna
till delagaroch författningarandra detexterna inomantarsom

Infonnationenoch åuninstoneöverläggningarnaskall omfatta områdedet omfattas dettadirektiv.som av
åtgärderplanerade medhänsyntill arbetstagarna.

Artikel9
Informationenmåstetillhandahållasochöverlliggningamaäga

i godtidföreförändringarnaverksamhetenenligtpunkt Medlemsstaternaskall två år fråninom utgången denrum av av
l i dettaavsnitt. tvåårsperiod fastställtsi artikel8överlämnaall relevantsom

informationtill kommissionenför denskallkunnaatt avgeen
rådettill tillämpningen dettadirektiv,rapport om av

får4. Medlemsstaternabegränsaskyldighetemaenligtpunkt
l-3 företagtill ellerverksamheter beträffandeantalet ArtikelI0som

uppfyllerarbetstagare villkorenförval ellerinrättandeav av
arbetstagarorgan arbetstagarnaett Dettadirektivriktarsigtill medlemsstaternarepresenterarsom

Utfärdati Brysselden14februari1977.
Medlemsstaternafårföreskriva fördetfall detinteatt. att Pr rådetsvägnarfinnsarbetstagarrepresentanteri företageller verksamhet.ett en

SILKINberördaarbetstagareskall infomier-asi förväg nar en
överlåtelseenligtartikell.l skallägarum. Ordförande
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RÅDETSDIREKTIV
den17februari1975av

tillnärmning medlemsstaternaslagstiftning kollektivaom uppsägningarav om
75129EEG

RÅDEUROPEISKAGEMENSKAPERNAS HARANTAGIT berördaarbetstagarepersonligen då.och eftermedlemssta
DETTADIREKTIV val,antaletternas uppsägningarar
medbeaktande Fördraget upprättandet Europeiska underav period 30om dagarav antingen cn avekonomiskagemenskapen.särskiltartikel100 detta.l

1 minst10 arbetsplatsermednormaltfleranmedbeaktande kommissionensforslag. 20ochfärre 100arbetstagare.av än
yttrandel.medbeaktande Europaparlamentets 2 minst10% antaletarbetstagareav arbetsav

platsermednormaltminst100 färreänmenmed beaktande Ekonomiskaoch socialakommitténs 300arbetstagare.av
yttrandeoch

3 minst30 arbetsplatsermednormaltminstmedbeaktande följande: 300arbetstagare.av

Det viktigtar arbetstagare skyddvidkollektivastörre elleratt under 90period dagar 20.obe-ges en av minst--samtidigt hänsynmåsteuppsägningar. till behovet roende detnormalaantalettas arbetstagaresom arbets-av avvälbalanseradekonomiskoch socialutvecklinginom fråga.platsenien
gemenskapen.

b Arbetstagarrepresentanzer:arbetstagarnasrepresentanterTroLsökandeöverensstämmelsefinns fortfarandedet skillnader enligtmedlemsstaternaslagellerpraxis.mellande i medlemsstatemagällandebestämmelsernabe-
träffandepraktiskaoch formellaförfaranden sådanavid Dettadirektivskallintetillämpasfrågai om:uppsägningar åtgärderochde särskiltvidtagitsförsom att
lindrauppsägningamaskonsekvenserförarbetstagarna. Kollektivauppsägningar uppkommera grundsom av

anställningsavtal gällerför begränsadtid ellerförsomAllasådanaskillnaderkanhadirektbetydelseförden vissaarbetsuppgifter, sådanadär uppsägningarskergemen utom
marknadensfunktion, innandenavtaladetidenharlöptsamma ellerdetavtaladeut

arbetetharavslutats.
1974Rådetsresolution den21 januari socialtettav om

åtgärdsprogramföreskriver detskallfinnas direktiv b Arbetstagareatt ett anställdahosoffentligaär myndigheterom somtillnärmning medlemsstaternaslagstiftning kollektiva elleroffentligrättsligainrättningareller.av medlemsstaterom luppsägningar. därdettabegreppintefinns.motsvarandeorgan.
Dennatillnärtnningbördärförfrämjassamtidigt detsker Besättningarsjögåendec fartyg.som

fortlöpandeförbättringi enlighetmedartikel117i för-en
draget. d Arbetstagare drabbas grund nedläggningsom ettav av

företagsverksamhettill följd rättsligtbeslut.ettavHÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖLJANDE.

AVSNITTI

Definitionerochräckvidd
AVSNITT

ArtikelI

1dettadirektiv Överläggnlngsprocedurmedavses

Køllekrivaa frånuppsägningaruppsägningar arbetsgivarens
sida eller flera skäl inte hänförligatillärett Artikel2av som

överväger arbetsgivarekollektivauppsägningarskallen1EGT C 19,12.4.1973.10.nr s, haninledaöverläggningarmedarbetstagarrepresentantemaiZEGT C 100.22.11.1973,ll.nr s. syfte sökanå överenskommelse1 attEGT enC 13.12.2.1974.nr s.
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Är får60dagarpunktl kortareföreskrivsi andentidmöjligomfattaolikafallskalliöverläggningar somDessa vart förlängamyndighetendenbehörigamedlemsstaternaeller minska rattattkollektiva geundvika uppsägningar attheteratt anmälan. detkanefterperiodtill 60dagardenna antasattkonsekvensernalindra omarbetstagareantaletberörda att avsamt planeradegrund deuppkommerde problem avsomuppsagningama. förstnämndatids-inomdenkanlösasuppsagningamainte
perioden.förarbetstagarrepresentantemamöjligt attdelFör göraan

försedemskallarbetsgivarenförslagkonstruktivaframlagga myndigheten längrefår denbehörigaMedlemsstaternaskriftligenfallskalli enoch geinformationall relevant vartmed
gående till förlängning.skall rättarbetstagareantalettillskälen uppsägning somuppge ua. normaltsysselsattsarbetstagare samtuppsagda.antaletbli som skälenförlängningenochmåsteinformerasArbetsgivarenverkställas.skall omvilkentidsperiodunder uppsägningamaden föreskrivspunktltidsperiodendenförstahärförinnan som l

förflutit.harmyndighetenbehörigatillställadenskallArbetsgivaren en
föregåendestycke.skriftväxlingenligtallkopiaav

AVSNITTIV
AVSNITTlII

Slutbestirnmelser
uppsägningarkollektivaFörfanndevid

5Artikel
Artikel3

påverkamedlemsstaternasrattdirektivskallinte attDetta
författningarellerandra ärutfärdalagarellertillämpaplanerade somanmälaallaskriftligenskallArbetsgivarna

förarbetstagmyndigheten.behörigatill denuppsägningar gynnsamrnarekollektiva ma.

informationinnehållaall relevantsådananmälanskallEn
Artikel6ochdeippsägningarnakollektivaplaneradebeträffandede

medarbetstagarrepreöverläggningarnaföreskrivnaartikel2 andralagarochi kraftdeskallsättaMedlemsstaternaantaletuppsagningama.tillskäleni syrmerhetsentantema. direktivför följadettanödvändigaförfattningar är attarbetstagareantaletnsägningama. somberörsarbetstagaresom av skall underrättaochår föranmälantvå efterdagen genastvilken inomtidsperiodunderdennomialtsysselsättssamtsom detta.kommissionenverkställas.skall omuppsägningama
överlämnakommissionentillskallMedlemsstaternatillställaarbetstagarrepresentantemaskallArbetsgivarna en inomdeförfattningarandratill delagaroch antarsompunktenligt texternaanmälankopia sinav direktiv.dettaområde omfattasdet avsom

till densynpunkterfår lämnaAr tstagarrepresentanterna
ndigheten.behörigau., 7Artikel

utgången dentvå år frånskall inomMedlemsstaterna avArtikel4
relevantallartikel6 överlämnafastställtsitvåårsperiodsom

skallkunnaför denkommissioneninformationtill att enanmältstill den avgeharuppsägningkollektivaPlanerade som direktiv.dettarådet tillämpningentillefter30dagarfår verkställastidigast avrapportmyndigheten ombehöriga
gallerbestämmelserde3.1.enligtartikelanmälan att somutan Artikel8uppsägningbeskedbeträffanderättigheterindividuella om

åsidosätts.därigenom
medlemsstaterna.tilldirektivriktarsigDetta

myndighetenbehöriga rättfår den attMedlemsstaternage 1975.l7 februariBrysseldenUtfärdatiföregåendestycke.föreskrivsiförkortadentid som
Pårådet:vägnartidskallutnyttjadenmyndighetenDenbehöriga som

RYANR.delösningarför sökapunktlföreskrivsi msomatt ,.uppsägningarna.kollektivaplaneradedeuppstårtill följdav Ordförande
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RÅDETSDIREKTIV9256EEG
den24juni 1992av

lagstiftning75129EEG tillnärmning medlemsstaternasdirektivändring omom avom av
kollektivauppsägningar

RÅD överläggning ochinformation.ANTAGIT 17. FrågorGEMENSKAPERNAS HAREUROPEISKA om
mästeutvecklasmedbestämmandeför arbetstagareDETTADIREKTIV

råderi detill denpraxislämpligt medhänsynsätt, som
olikamedlemsstaterna.

Europeiskaupprättandetmedbeaktande Fördraget avomav
särskiltartikel100i detta,ekonomiskagemenskapen,

förslag, överläggning medbestämmandeskallinformation, och18.kommissionensbeaktandemed av
särskilti följandefall:skei godtid,

yttrandez,Eurpaparlamentetsbeaktandemed av
i- -kommitténsEkonomiskaoch socialabeaktandemed av

yttrande, .och . ,
kollektivauppsägvidbeaktande följande:med av -v

sociala agrundläggande igemenskapens arbetstagares1 stadgaom . .Europeiska sammanträdeirättigheter. vid rådetsantogssom
definitionenuppsägningarenligtregerings- Vidberäkningenantalet1989 ellerStrasbourgden9 december avstats- avav

direktiv75129EEG denkollektivauppsägningari rådetsföreskrivs följandeelvamedlemsstater blandcheferna annat avI
februari1975 tillnärmning medlemsstaternasi 17andra 17i förstameningen punktpunkt7förstastycket samt om av

uppsägningar andralagstiftning kollektiva bör även18tredjestrecksatsen:stycket i punktoch om
arbetsgivarensanställningsavtalformer upphörandeavav

förutsattinitiativjämställas kollektivauppsägningar,med att
minsttill antaletuppgårtill fem.inremarknadenmästeleda7. Förverkligandetdenav

arbetsförhållandenaforochförbättring levnads-en av
princip skalldirektiv75129EEGiDetbörfastslås ävenEuropeiskagemenskapeninom .arbetstagare att. uppsägningar då företagstillämpas kollektiva sker ettsom

till följd rättsligtbeslut.vissa verksamhetupphörförbättringenomfattaDär nödvändigt,skallsá ettär av
kollektivaförfarandetviddelar arbetsrätten, tex,somav

möjlighet bestämmaMedlemsstaternaböruppsägningarochvidkonkurs. att attges
tillkalla medskallkunnaarbetstagarrepresentanterna experter

frågorhänvisningtill tekniskasvårighetsgradendeden somavEGT C 117,8.5.1992,30.11.1991,5 ochEGT C310. s. nrnr överläggningarna.informationenochunderkankommaupp10.s.
l 157.EGT C94.13.4.1992.nr s.
l EGT C79 30.3.1992,12.s.nr EGT 48,22.2.1975,29.Lnr s.

-

-
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arbetstagar-möjligt fördetFör göraförtydligasoch att75129EEGbördirektiviBestämmelserna förslagkonstruktivaframläggaattskyldighet representanternaarbetsgivarens atti frågakompletteras om överläggningarnatidunderi godarbetsgivarnaskallarbetstagarrepresentantema.medöverläggaochinformera
information,ochmedall relevantförsedemaarbetsgivarnassäkerställanödvändigt attDet är att

överläggningochinformation.i frågaskyldigheter om falliskriftligenanmälab vartkollektivabeslutetoberoendeanmälangäller omomav
företagfrånellerarbetsgivarenfrån ettuppsägningarhärrör uppsägningarnaplaneradetillskälen deiarbetsgivaren.kontrollerarsom

ochskallsägasantaletarbetstagare upp,somMedlemsstaternabörsäkerställaattaiLtstagarrepresentanterna kategorierdetillhör,vilkaochelleradministrativatilltillgånghararbetstagareocheller sysselsätts,normaltarbetstagareiii antaletskyldigheter somdesäkerställasyfteiförfaranden atträttsliga att kategorierdetillhörvilkaochl29EEGiakttas.direktiv75ifastställssom
planeradedevilkentidsperiodunderiv den

verkställas,skalluppsägningarna
urvaletförföreslåsgällakriteriervilkav som

nationellmåni denuppsägningarna,FÖLJANDE. vidFÖRESKRIVSHÄRIGENOM
arbetsgivarenpraxisochellerlagstiftning ger

detta,befogenhet avgöraatt
ersättningareventuellaförberäkningsmetodenviArtikelI fastställdadem äruppsägning,utövervid som

praxis.ochellerlagstiftningnationelli
följandesätt:75l29EEG ändrasDirektiv myndighetenbehörigatillställadenskallArbetsgivaren

skriftväxlingendelari fall dekopia somvart avavenföljandesätt:skalländrasArtikel1 i-iv.stycketbförstaenligtsker
till i punktskallläggasstyckeFöljandea 1-3skalli punktfastställsskyldigheterDe4. som

uppsägningarkollektivabeslutetgällaoavsett omomenligtuppsägningarantaletberäkningenVid aav företagellerarbetsgivaren ett somfattatshar avavenskildaupphörandeskallstycketförsta av arbetsgivaren.kontrollerarmedjämställasanställningsavtalarbetstagares
antaletkollektivt.skeruppsägningar omsom defullgöraförsummelsepåståddprövning attVid avfem.minsttilluppgår anmälanöverläggningochinformation, somkrav

åberopaarbetsgivarenintedirektivfåri dettafastställsutgå.skall2 dPunktb till honomlämnatsintehadeinformationnödvändigatt tillleddebeslutfattadedetföretagfråndet somsomföljande:medAvsnittH skallersättas2. uppsägningar.kollektiva
AVSNITT l förstatill efterstyckeläggasföljandeskallartikel3.1I

stycket:överläggningarochInformation
arbetsgivaren.föreskrivafårdock attMedlemsstaternaArtikel2 orsakasuppsägningarnakollektivaplaneradeidefallde

följdtillupphöraskallverksamhet avföretagetsattavkollektivaöverväger vidtaarbetsgivareatt skyldigen skallendast attbesluträttsligt varaettöverläggningartid inledai godhanuppsägningarskall sådennamyndigheten,behörigadenunderrätta omnåsökasyftei att enarbetstagarrepresentantemamed begär.
överenskommelse.

punkttill efterstyckeläggasföljandeartikel4skallIolikaomfattafalliskallöverläggningar vartDessa2.
uppsägningaellerkollektiva attundvikamöjligheter artikelatt dennatillämpaintebehöverMedlemsstaterna4.lindraberördaarbetstagare attsamtantaletminska orsakasuppsägningar att ettkollektiva avsomiåtgärderuppsägnikonsekvenserna genom följdav tillua verksamhet ettsinmedupphör avföretagomskolningomplaceringellermedbiståsyfteattt.ex. beslut.rättsligtövenaligaarbetstagare.av

i artikeltill sistskallläggasFöljandesatsarbetstagar-föreskrivakan attMedlemsstaterna kollektivavtaltillämpningtillåtafrämjaellerenligt eller avexperthjälpanlita attharättskall attrepresentaua arbetstagarna.förförmånligareärpraxis.ochellerlagstiftning somnationell
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Följande skallinförasefterartikel5: 2. När medlemsstat dessabestämmelserskalldetext antaren
innehålla hänvisningtill dettadirektiv åtföljaselleren aven

Artikel5a sådanhänvisning deoffentliggörs.när Nämtareföreskrifter
hurhänvisningenskall skallvarje självgöras medlemsstatom

Medlemsstaternaskall till arbetstagar- utfärda.attse
ochellerarbetstagarnahartillgångresentanternarep

till administrativaochellerrättsligaförfarandenför Medlemsstaternaskall till kommissionenöverlämna
genomdrivaskyldigheterenligt direktiv.detta till icentralabestämmelsernationelllagstiñrtingatt texterna som

deredanharantagit.ellerståri inombegrepp detattanta
områdeAnikel2 omfattas dettadirektiv.som av

Medlemsstaternaskall i kraftdelagarochandra Artikel3sätta
författningar följanödvändigaför denadirektivär attsom

två antagits Dettadirektivriktarsigtillårefterdet det ellerskallsäkerställa medlemsstaterna.senast att
tvåårefter direktivetantagits, arbetsgivar-detsenast att att

arbetstagarrepresentanter fastställeroch avtal dessa Utfärdati Luxemburg 24juni 1992.dengenom
bestämmelservarvidmedlemsstaternaskall skyldigaattvara
vidtaallanödvändigaåtgärderför säkerställa vadatt att som Pårådetsvägnarföreskrivsi direktivintevidnågottillfälleåsidosätts.detta

Jose SILVAPENEDAda
Deskall underrättakommissionen detta.genast om Ordförande
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EFTA SUR VEILLANCE AUTHORITY

COLLEGE

Bmssels, 2 May 1994
Doc. No: 946475-D
Ref No: SEAl75.500.00l

Subject of fonnalLetter notice Sweden regarding referredthe Act pointto: to
of23 Annex XVIII the EEA DirAgreement 77 187to

Dear SirMadam,

The obligation of the EFTA States take the withcomplyto tonecessarymeasures
the referred the Annexes the EEA followsAgreement fromacts theto to
provisions of those adapted of Protocol thel EEA Agreement,acts, toas way

fromand Articles and of3 7 that and Article of theAgreement 2 Agreement
between the EFTA States the Establishment of Surveillance Authority andon a a

ofCourt Justice. The time limit for the EFTA States take theto necessarymeasures
comply with the referred point of23 Annex XVIII the EEAto act to to

theAgreement approximation of the laws of the Member relatingStates theon to
safeguarding of employees rights the of transfers of undertakings,event
businesses of businessesexpired January 1994.lpartsor on

The Swedish Government has February notiñed the implementation7 1994 ofon
the According the notiñcation the completely implementedact. to act

Act 1982:80 Security of sectionsEmployment, and4,7 25-27on
Act 1976:580 Co-Determination Work, sections 6,10-22 and 28aton
Annual Leave Act 1977:480, section 31

1974:3584 Act the Position of UnionTrade Representative the Workaton a
Place

1967:531Act Safeguarding Pension Commitments.on
1naddition, reference made non-specifiedother of Swedish legislation,to actswas
general contractual law and the Swedish of negotiation between the socialsystem
partners.

Swedish Delegation
the European Communitiesto

Square de Meeus 30
1040 Bruxelles
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of notiñedtheprovisionsthesaid andof theprovisionsofcomparison the actA
Ministry of Labourtheexplanations given bytheintotakingSwedish accountacts,

Swedishtheinstancesfollowingthethatshownnotification, hasenclosure to
question:with thecompliancefullbe actlegislation tonotseems

Scopel .
legislation doesSwedishcovered, thebe tochanges notWith regard the seemtoto

of Justice.Coun Asthe Europeaninterpretedthebroadbe act, asscope asas
within thewhich dothecoveredsituations toof notexamples comeact, seem

dealt withthosementionedcould belegislation,of Swedishthe casescope

entirely andceasedundertakingactivities ofbusinessthewhereECJ 2485, ano thanthisanotherpurchasedundertaking more athe caseperson,was
carriedpreviouslyof activitykind out,continued thewhomonth later, assame

operationitstookundertakingleasedofwhere theECJ 28786, overaownera
leasee,by theof the leasebreachfollowing a

theconnections betweencontractualtherewhereECJ 32486, was noo taking themundertakingtheandbusinessrunning theundertaking over.

Surveillancetheinformation thataccordingthatnotedthisln tocontext,
andtransferortheconnection betweenlegaldirecthand,Authority has at a

ofchangefororderlegislationSwedishtherequiredbe atransferee toseems
undertaking.oftransferconsideredbeemployer anto as a

employeeof theobligationsrights andIndividual

oftheof employmentunder aemployee caseofThe rights Contract are,aan
accordingof theArticle 31ofprovisions tothe act,safeguardedtransfer,

bethearising fromobligationsand Contract torightstransferorswhich arethe
employeeof therightsAlthoughtransferee.transferred the aresometo

automaticsuchbewouldSwedish law, thereunder tosafeguarded also noseem
words, theothertransferor. Inof theobligationscontractualof all thetransfer

protectedbedoesemploymentof tounder the notrightsemployees seemcontract
of theArticle 31underrequired act.the extentto

collectiveunderRights agreements

andtheobservecontinueshalltransferee temistheof the toArticle 32Under act,
SwedishUndertransferor.theapplicablecollectiveconditions of toagreementany

anotherboundalreadytransfereethetheapplies only notthislaw, extentto
collectiveanother agreement,boundinsofar heandcollective agreement.

be lesswouldconditionsandtheapplicable,be termsthis to evenagreement
theforeseeSwedish lawtheFurthermore, tothe employee.favourable seemsto

transfer.of thebecausecollectiveterrninatepossibility agreementto a
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Dismissals the basisof the transferon

According Article of the4 the transfer of undertaking,to businessact, ofan partor
businessshall itself constitute grounds for disrnissalnot by thea transferor theor

transferee. Under Swedish law, would that be terminated bycontractsseem may
the employer there objective ground saklig grund and that the transfer itselfan
could constitute such ground.a

Obligation provide informationto

Article of6 the requires the transferor and theact transferee inform theto
representatives of the employees of the following

the for the transfer,reasono
the legal, economic and social implications of the transfer for the employees,

envisaged relation the employees.measures too

The Swedish legislation does be specific and unconditionalnot thistoseem as
Moreover, the obligations that do existrespect. the Swedish legislation would

be subject certain exceptions. instance,to For obligationsseem to of this kindno
would apply of religious, scientiñc,to artistic activitiesseem respect or or
activities with co-operative, trade union political aims.or

itsAs information presently stands, the Surveillance Authority accordinglymust
conclude that the Swedish legislation does fully constitutepresent ñilfilment ofnot
the obligations of Sweden under Article of8 the referred point of23act to
Annex XVIII the EEA Agreement, adaptedto of Protocol thelas toway
Agreement. Articles 3 and of7 the Agreement and Article of the2 Surveillance and
Court Agreement.

theseIn circumstances, and acting under Article of the31 Surveillance and Coun
Agreement, the Surveillance Authority would like invite Governmentto toyour
submit its observations the of this letter within months followingcontenton two
notiñcation thereof.

After that date, the EFTA Surveillance Authority will proceed consider, theto
light of observations received from Government, whether deliverany toyour a
reasoned opinion accordance with Article of31 the Surveillance and Court
Agreement.

Nic Grönvall

-
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Direktivet arbetstagarnas skydd vidom

företagsöverlåtelser på svenska,
engelska, franska och tyska
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företagsöverlåtelservidskyddDirektivet arbetstagarnasom

Danmark andArbejdsledere iafWendelboe, Foreningen1983 KnutMål
ApS,Danmark L J Musicorbund iFKontorfunktionärernasHandels- vog

457ECR[1985]Danmark s.

Board theAdministrativeAbels The13583 H B MMål v
Electrotechnischedeetaalindustriede MBedrüfsvereniging envoor

469[1985] ECRNederländernaIndustrie, s.

VakbewegingNederlandseand F ederatieIndustriebond FNV17983Mål
511[1985] ECRNederländernaState,NetherlandsTheFNV s.v

DroogdokRotterdamscheand Others18683 Arie BotzenMål v
519ECR[1985]NederländernaMaatschappij BV, s.

AS DanmolsDanmarkArbejdsledere i10584 F oreningenMål v
ECR 2639[1985]DanmarkInventar, s.

Republic,ItalianCommunitiesof the European23584 CommissionMål v
2291[1986] ECRItalien, s.

KingdomCommunitiesof the European23784 CommissionMål v
1247[1986] ECRBelgienBelgium, s.

Benedik AbbattoirGebroedersSpijkersAntoniusJosef Maria2485Mål v
ECR 1119[1986]NederländernaBV,Alfred Benedik ZonenandC V s.en

TjenerforbundetDanmark for iLandsorganisationen i28786Mål
5465ECR[1987]DanmarkMolle Kro,Danmark Ny s.v

HallDaddysDanmark DanceArbejdsledere i32486 F oreningenMål v
739[1988] ECRDanmarkAS, s.
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Mål 10187 BorkP International AS and Others afForeningenv
Arbejdsledere Danmark, behalfi acting of Birger E Petersen, andon
Junckers Industrier AS, [1988] ECR 3057Danmark s.

Mål 36289 Giuseppe d Urso, Adriana Ventadori and Others Ercolev
Marelli Elettromeccanica Generale SpA and Others, Italien [1991] ECR s.
I-4105

Mål 144 and 14587 Harry Berg and Johannes Theodorus Maria
Busschers Ivo Morten Besselsen, Nederländerna [1988] ECR 2559v s.

Mål 2991 Dr Sophie Redmond Stichting Hendrikus Bartol and Others,v
Nederländerna [1992] ECR I-3189s.

Mål 20991 Anne Watson Rask and Kirsten Christensen ISSv
Kantineservice AS, Danmark [1992] ECR I-5755s.

ÄmterMål 39292 Christel Schmidt Spar- und Leihkasse der früherenv
Bordesholm, Kiel und Cronshagen, Tyskland, dom den 14 april 1994, ännu
inte i den tryckta domssamlingen.

Mål 38292 Commission of the European Communities United Kingdomv
of Great Britain and Northern Ireland, Storbritannien, dom den 8 juni
1994, inte i den tryckta domssamlingen.ännu

Direktivet kollektiva uppsägningarom

Mål 9181 Commission of the European Communities Italian Republic,v
Italien [1982] ECR 2133s.

Mål 21583 Commission of the European Communities Kingdom ofv
Belgium, Belgien [1985] ECR 1039s.

Mål 28483 Dansk etalarbejderforbundM Specialarbejderforbundet Het v
Nielsen Søn, Maskinfabrik AS, Danmark [1985] ECR 553s.

Mål 13184 Commission of the European Communities Republic Italy,v
Italien [1985] ECR 3531s.
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