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statsrådet Leif BlombergTill

Leif Blom-statsrådetbemyndigade den 16 1995Regeringen mars
lösningarmed uppdrag söka påkommissiontillkallaberg attatt en

arbetsrät-arbetsmarknadens finns påproblemde parter ansersom
område.tens

dagen direktörenbemyndigandet förordnades denMed stöd av
Till ledamö-ordförande i kommissionen.HagströmTony att vara

för-ombudsmannen Jack Elfving,dagförordnades 1:eter samma
förhandlingschefen MarkusEriksson, Gus-handlingschefen Kjell

Högberg,direktörendirektören Anders Gunnartafsson, Hagman,
bitr. förbundsordföranden GöteKarlsson,avtalssekreteraren Hans

förhandlingsdirektörenriksdagsledamoten Carina Moberg,Larsson,
Skoog och direk-förhandlingschefenNilsson Carlsson, IsaIréne

förordnades dåvarandemajGöran Den 22 1995Trogen.tören
utvecklingskonsulten, Marita Norlinkanslichefen, somnumera

i kommissionen. Till förordnades den 16ledamot experter mars
Åke ochhovrättsassessorn Ihrfeltdirektören Gösta1995 Berggren,

sekreterare anställdespolitiskt sakkunnige Staffan Kellerborg. Som
Ekström.den juni jur.kand.12 1995 Anna

Arbetsrättskommis-antagit årsKommissionen har 1995namnet

sion.
delbetänkande med förslagKommissionen överlämnar ettnu

företagsråd. Kommissionen har konstate-till lag europeiskany om
delar det föreliggande förslaget,den enigärrat att storaom av

sakfrågor.det föreligger åsiktsskillnader i några Motäven om
kommissionen beslutat ställa sig bakomdenna bakgrund har att

förslagets huvudinriktning.
Kommissionens arbete fortsätter.

Stockholm novemberden 19951

Tony Hagström
Anna Ekström
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Sammanfattning

delbetänkandedetta lämnar1 1995 års Arbetsrättskommission sitt
förslag till helt lag europeiska företagsråd. Lagförslageten ny om
bygger EG-direktiv till samråd med och informationrättett om
till anställda i företag och koncerner har etablerats istora som
flera EES-länder. Samrådet och informationen skall ske mellan
företaget och det europeiska företagsrådet, bestårsom av represen-

för de anställda. Om det sig koncern, skall före-tanter rör om en
skyldigheter fullgöras det kontrollerande företaget, dvs. itagets av

normalfallet koncernens moderbolag.
Syftet direktivetmed förbättra arbetstagarnas tillär att rätt

samråd och information i sådana företag och koncerner.
utgångspunktEn för vårt arbete har varit i så utsträck-att stor

ning möjligt använda det invanda arbetsrättsligasom oss av svens-
ka exempelEtt detta har låtit de kollektivav-systemet. är att
talsbärande fackliga organisationerna bära del rättigheteren som
de inte har enligt direktivet.

Många bestämmelser i direktivet sådana direktivets syfteär att
inte kan uppnås, de inte införs förhållandevis likartatettom

i de olika EES-länderna. En utgångspunkt försätt vårt arbe-annan
därförhar varit låta lagförslaget ligga så direktivette att nära som

möjligt, det gäller bestämmelser gränsöverskridandenär natur.av

uppbyggnadLagens

liksomLagen direktivet uppbyggd följandeär sätt.
Om företaget eller koncernen har träffat avtal samrådett om

och information redan innan lagen träder i kraft, gäller inte lagen
huvud för företaget eller koncernen.över taget
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bestämmelserna igälleravtal,sådantnågotfinnsintedetOm
arbetstagarnasförhandlingardeföroch 3731191 som--

före-kontrollerandedetföretaget ellerochförhandlingsdelegation
information.samråd ochavtalförakan etttaget omom

för-ellerföretagsrådeuropeiskt annatavtal ettOm ett omom
avtal.för dettai 37bestämmelserna 31gällerträffas,farande -

företagsråd,europeisktavtalbegärarbetstagarnaOm ett om
medinte gårkontrollerande företagetdetellerföretagetmen

stupstocksreglema is.k.skall detid,vissinombegärandenna en
bestämmel-falli sådanagällergälla. Dessutombörja3020 -

§§.i 3731serna -
huri §bestämmelserna 13skallSlutligen nämnas att ar-om

kommertroligenskallförhandlingsdelegation attutsesbetstagarnas
bestämmelser iövrigautsträckningbetydligt änitillämpas större

i denbestämmelsernamedhängerlagen. Detta att svens-samman
svenska ledamöternahur dedet gällertillämpasskalllagen närka

skallförhandlingsdelegation oavsettarbetstagarnas utses,i om
utländsk.ellersvenskeller koncernenföretaget är

bestämmelserLagens

för företaggällerlagenbestämmelsernainledandede attl anges
EES-länder. Före-tvåi minstverksamhetharkoncernereller som

sammanlagtfinnsdetsåskallkoncerneneller attstorataget vara
ochiarbetstagareminst 150 vartarbetstagare,minst 0001 varav

allaEES-ländernaMedEES-länder. statertvåminst menasett av
Storbritannien.EES-avtaletbundna utomär avsom

samrådgränsöverskridandeavtalfinnsdet redanOm ett om
iträderlageneller koncernen,företaget närinformation ioch

alls.intekraft, gäller lagen
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Företagets ansvar

viktig bestämmelse finns i och§ företaget iEn ll attanger en
kontrollerandekoncern det företaget eller moderbolaget aktivt

skall verka för europeiskt företagsråd eller liknande inrättas.att ett
valthar lägga hos företaget och inte detDetta attansvar som-

i direktivet den centrala ledningen. koncernl skallsägs en-
fullgöras det företag kontrollerande i förhållan-äransvaret av som

de till andra företag inom koncernen, vanligtvis moderbolaget.
bestämmelserFlera i lagen handlar hur det skall avgörasom om

företag kan bestämmande inflytande före-andrautöva överett ett
och därmed s.k. kontrollerande Företag.tag ettvara

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation

lagen bestämmelser för hur arbetstagarnas förhandlingsdele-I ges
gations skall Vi har valt i så utsträckning möj-utses. att stor som
ligt använda det har utvecklats i lagstiftningensystemoss av som

styrelserepresentation för de anställda. Reglerna skall användasom
fort svenskaså arbetstagare företaget eller kon-utses, oavsett om

svensk eller utländsk. Skäliga kostnader för arbets-är attcernen
förhandlingsdelegation skall kunna utföra sina uppgiftertagarnas

skall företaget.ersättas av

Förhandlingar och avtal europeiskt företagsrådom

ellerFöretaget det kontrollerande företaget moderbolaget skall
påkalla förhandlingar med arbetstagarnas förhandlingsdelegation i
syfte träffa avtal europeiskt företagsråd. friaParternaatt ärett om

ingå vilka avtal vill,de vissa frågor måste behandlas,att t.ex.men
vilka företag eller verksamheter omfattas avtalet. Parternasom av
kan också komma förfarande för samråd ochöverens ett annatom
information.
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Stupstocksreglerna

avtal, slår lagensfram tillinte kommerOm stup-ettparterna
arbets-föreskrifter hurdetaljeradestocksregler till. demI omges

före-vilka frågorföretagsråd skalleuropeiska ut,tagarnas somse
informationsamråd ochtillskall hatagsrådet rätt om osv.

Övriga bestämmelser

förrättskapacitet, skyddbestämmelserAvslutningsvis flera omges
tystnadsplikt, rättegångarbetstagarrepresentanter, m.m.

Avsiktenseptember 1996.träda i kraft den 22föreslås ärLagen
samtidigt den da-EES-länderinförlivas i allaskalldirektivetatt

gen.
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Författningsforslag

tillFörslag
företagsrådeuropeiska1996:000Lag om

föreskrivs följandeHärmed

bestämmelserInledande

innehållLagens

bestämmelser inrättandelag innehåller1 § Denna euro-om av
förfarande for samråd och infor-företagsråd ellerpeiskt ett annat

minsteller koncerner har etablerats i tvåmation i företag som
i sådana företag for-EES-länder. Syftet arbetstagarnaär att ge en

samråd.bättrad till information ochrätt
EES-länder i denna lagMed avses

för Förenadedels i Europeiska Unionen med undantagstaterna-
Storbritannien och Nordirland,Kungariket

dels övriga omfattas EES-avtalet.de stater avsom-

förhandlingsdelegation bildas enligt be-Arbetstagarnas2 §
i Arbetstagarnas forhandlingsdelegationstämmelserna 12 13 §§.-

uppgift tillsammans med företaget, eller det kontrolle-har till att
före-rande företaget i koncern, träffa avtal europeisktetten om

for information.tagsråd eller förfarande samråd ochett annatom

tillämpningsområdeLagens

lag företag3 gäller for och koncerner§ Denna som
dels bedriver verksamhet i minst tvâ EES-länder,-
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arbetstagare i EES-länderna, minstdels har minst 000l varav-
EES-länder.och minst tvåarbetstagare finns i150 vart ett av

medeltal antalet helårsberäknasAntalet arbetstagare ett avsom
verksamhetsåren.heltidsanställda under de två Föregåendenärmast

det vidinte för företag eller koncerner därlag gäller4 § Denna
ikraftträdande finns gällande avtalförtiden lagens gräns-om

till och samråd med arbetstagare,överskridande information som
i EES-länderna.omfattar alla arbetstagare

lagen därmed blir tillämplig.avtal får förnyasSådana utan att

religiös,verksamhetereller koncerners§ Företags5 är avsom
eller hareller ideellvetenskaplig, konstnärlig natur somannan

opinionsbildande ända-politiskt ellerkooperativt, fackligt, annat
verksam-tillämpningsområde såvittlagensmål undantas från avser

inriktning.mål ochhetens

definitionerVissa

meddenna lag6 § I avses
eller offentlig regiverksamhet i privatekonomiskföretag en-

eller juridiskbedrivs fysisk person,ensom av en
bestäm-kanföretag företagkontrollerande utöva ettett som-

kontrollerade företa-företag, detinflytandemande över annatett
861,

kontrollerande före-där minstföretagkoncern etten grupp av-
företag ingår.kontrolleratoch minst etttag

företag be-visas, skallOm inte7 § utövaett ettannat anses
det i ellerföretag,stämmande inflytande över egetett annat om

annans namn
i det andrafler hälften medlemmarnahar rätt änatt utse av

företagets styrelse,
detknutna tillmajoriteten dekontrollerar röster ärav som

aktiekapital ellerföretagetsandra
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majoriteten det andra företagets aktiekapital.äger av

flera företag8§ Om inom koncern kunna utöva etten anses
bestämmande inflytande företag, skall i första handöver ett annat
det företag i och i7 § 1 andra hand det företagsom avses som

i 7 § 2 kontrollerande företag, det inte visasavses anses som om
företag kan bestämmande inflytande.utövaatt ett annat ett

Sådana investmentbolag9 § i artikel 3.5 eller 3.5som avses a c
i rådets förordning EEG 406489 den december21 1989nr av

kontroll företagskoncentrationer skall inte kon-om av anses vara
trollerande företag i förhållande till andra företag grund av
aktieinnehav, kraven i uppfyllda.7 §även ärom

10 § konkursförvaltare,En god eller likvidator vidtarman som
åtgärder enligt bestämmelserna i konkurslagen aktie-1987:672,
bolagslagen 1975:1385 eller motsvarande lagstiftning skall vid
tillämpningen denna lag inte bestämmande in-utöva ettav anses
flytande företag.över ett

Företagets ansvar

11 § Företaget eller det kontrollerande företaget skall aktivt verka
för inrättandet europeiskt företagsråd eller förfarande förettav
information och samråd.

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation

Bildandet arbetstagarnas förhandlingsdelegatiønav

12 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation skall bildas
företaget eller kontrollerandenär företag initiativ tillett tar

förhandlingar europeiskt företagsråd eller förfarande förett ettom
samråd och information,
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förbehörigaellerarbetstagare, representanterminst 100när
två EES-i minstverksamheterellerföretagtvåvid minstdem,

förhandlingar.sådanaländer begär
tillhandahållaskallkontrollerande företagetdetellerFöretaget

EES-länder.olikaanställda iantaletuppgifter om

Sammansättning

minstskall beståförhandlingsdelegationArbetstagarnas§13 av
ellerföretagetantaldet högreellerledamöteroch högst 17 somtre

minstskallledamöternamedger. Avkontrollerande företagetdet
verk-hardär företagetEES-landi varjearbetstagarnaföreträdaen

företrädaledamotminstskallgäller koncernerdetsamhet. När en
kontrollerande företagetdetEES-land därvarjeiarbetstagarna

finns.företagkontrolleratnågoteller
EES-landvarjeiarbetstagarnaförföreträdareminstSedan en

iproportionelltfördelasplatsernaåterståendedeskallhar utsetts,
EES-land.varjeanställda itill antaletförhållande

kommerarbetstagarorganisationerna överenslokaladeinteOm
arbets-den lokalaledamotensvenskadenskall utsesannat, avom

förhållande tillkollektivavtal ibundentagarorganisation är avsom
kollektivav-deantaletdetföreträderoch störstaföretaget avsom

frågadetOmföretaget.vid är att utsearbetstagarnatalsbundna om
arbets-kollektivavtalsbundnaflerafinnsoch detledamöterflera

arbetstagar-utseendeförordningdenskalltagarorganisationer, av
femteochtredjeandra,i §angiven 8finnsrepresentanter som
priva-för destyrelserepresentation12451987:lagenstyckena om

delar.tillämpligaitanställda gälla
tillförhållandekollektivavtal ibundetinteföretagetOm är av

ledamöternasvenskaskall dearbetstagarorganisation, utsesnågon
anställda,flestföreträderarbetstagarorganisationden omsomav

kommerarbetstagarorganisationerna överens annat.lokalainte de om
lokalaskallstyckenafjärdeochtredjetillämpningenVid av

huvudorganisationtillhörarbetstagarorganisationer sammasom
organisation.enanses som
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Arbetstagarnas Förhandlingsdelegation skall underrätta Företaget
eller det kontrollerande företaget sin sammansättning.om

Kostnader

Kostnaderna14§ För arbetstagarnas förhandlingsdelegationatt
skall kunna utföra sina uppgifter skall bäras Företaget eller detav
kontrollerande företaget, i den kostnadernamån skäliga.är

företagsrådFörhandlingar europeisktom

l5§ ellerFöretaget det kontrollerande företaget skall påkalla
Förhandlingar med arbetstagarnas Förhandlingsdelegation ettom
avtal europeiskt företagsråd eller Förfarande Förett annatom om
information och samråd.

Förhandlingarna skall syfta till nå överenskommelseatt en om
de riktlinjerna För europeiskt Företagsrådnärmare ellerett ett annat
Förfarande För information och samråd.

Vid Förhandlingarna kan arbetstagarnas Förhandlingsdelegation
biträdas den självexperter utser.av som

l6§ arbetstagarnasFör Förhandlingsdelegation skall kunnaatt
ingå avtal europeiskt Företagsråd eller Förfa-ett ett annatom om
rande För samråd och information till arbetstagarna, måste änmer
hälften ledamöterna i delegationen det.av enas om

17§ Arbetstagarnas Förhandlingsdelegation kan, med minst två
tredjedelar besluta inte inledarösterna, sådana Förhandlingarattav

i 15 § eller med syfte inte ingå något avtal,att, attsom avses av-
bryta pågående Förhandlingar.

begäranEn sammankalla Förhandlingsdelegationattny om en
kan tidigast två år eftergöras sådant beslut, inteett parternaom
kommer någotöverens annat.om
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företagsrådeuropeisktAvtal om

det på-skall,företagsrådeuropeiskt attavtal utan§ l18 ett om
fastställassjälvbestämmanderätt,verkar parternas

omfattasskallverksamheterellerföretagvilka av av-som
talet,

antal ledamö-sammansättning,företagsrådetseuropeiskadet
mandatperiod,ochplatserFördelningter, av

förförfarandetuppgifter ochföretagsrådetseuropeiskadet
samråd,ochinformation

företagsrådets mötes-europeiska möten samtför detplatsen
längd,ochfrekvensen mötenas

skall ställasmateriellaochekonomiskavilka somresurser
förfogandeföretagsrådetseuropeiska samttill det

omförhandlingsförfarande.löptid ochavtalets

avtalaföretagsråd kanavtal parternastället för§ I19 omett om
samråd ochförfarande förinrättandetförriktlinjerna annatettav

tillinformationdelsomfattaskallriktlinjerSådanainformation.
gränsöverskridande frå-särskiltarbetstagarnas representanter, om

intressen,arbetstagarnasinverkanbetydandehar engor som
sammanträdaskall ha rätt attarbetstagarrepresentanternadels hur

fått.de harinformationdendiskuteraför att

Stupstocksreglerna

skall tillämpasstupstocksreglernaNär

inrättandei 3021 ettBestämmelserna§20 europe-avom-
tillämpasföretagsråd skalliskt om

arbetstagarnasochkontrollerande företageteller detföretaget
det,kommerförhandlingsdelegation överens om

inledakontrollerande företaget vägrareller det attföretaget
inomförhandlingsdelegationmed arbetstagarnasförhandlingar sex

i 12begäranfrån denmånader avsessom



SOU 1995: örfattningsförslag115 F 19

Företaget eller det kontrollerande Företaget och arbetstagarnas
förhandlingsdelegation inte har nått överenskommelseen om euro-
peiskt företagsrâd inom år från den begäran i 12 §tre som avses
eller

avtal har träffats enligt bestämmelserna i denna lagett som
upphör gälla och avtal inte har träffats inomatt må-ett nytt sex
nader från upphörandet.

Det europeiska företagsrådet och arbetsutskottet

21 § Ett europeiskt företagsråd för samråd med och information
till arbetstagarna skall inrättas.

europeiskaDet Företagsrådet skall bestå minst och högsttreav
30 ledamöter. Företagsrådet skall själv fastställa sin arbetsordning.

Det europeiska Företagsrådet kan inom sig arbetsutskottutse ett
består högst ledamöter.tresom av

Det europeiska företagsrådets sammansättning

22 det§ I europeiska Företagsrådet skall finnas minst företrä-en
dare för arbetstagarna i varje EES-land där företaget, det kontrol-
lerande företaget eller något kontrollerat företag har verksamhet.

Därefter skall platserna i Företagsrådet fördelas så att
ytterligare ledamot för varje medlemsstat där minstutsesen

25 % mindre 50 % företagets eller koncernensänmen av an-
ställda finns,

två ytterligare ledamöter för varje medlemsstat därutses
minst 50 % mindre 75 % företagets ellerän koncernensmen av
anställda finns eller

ytterligare ledamöter för den medlemsstattre där minstutses
företagets75 % eller koncernens anställda finns.av

Om inte de lokala arbetstagarorganisationema kommer överens
skall den svenska ledamotenannat, den lokala arbets-utsesom av

tagarorganisation bunden kollektivavtalär i förhållande tillsom av
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kollektivav-deantaletdetföreträder störstaochföretaget avsom
frågadetOmvid företaget. är att utsearbetstagarnatalsbundna om

arbets-kollektivavtalsbundnaflerafinnsdetochledamöterflera
arbetstagar-utseendeförordningskall dentagarorganisationer, av

femteochtredjeandra,i 8 §angivenfinnsrepresentanter som
priva-destyrelserepresentation för1987:1245lagenstyckena om

delar.tillämpligagälla itanställda
tillFörhållandeikollektivavtalbundetinteföretagetOm är av

ledamöternasvenskaskall dearbetstagarorganisation, utsesnågon
anställda,företräder flestarbetstagarorganisationden omsomav

kommerarbetstagarorganisationerna överenslokaladeinte om
annat.

lokalaskallstyckenafjärdeochtredjetillämpningenVid av
huvudorganisationtillhörarbetstagarorganisationer sammasom

organisation.ensomanses

uppgifterföretagsrådetseuropeiskaDet

ochsamrådtillskall haföretagsrådet rätteuropeiskaDet23 §
beröri frågorendastinformation som

företaget,hela-
ellerkoncernen- belägnaföretageller ärverksamheterdessastvâminst somav-

medlemsstater.olikai
i 34eller koncernerföretagsådanagällerdetNär avsessom

detillbegränsasbefogenheterföretagsrådetseuropeiskadetskall
berörfrågor som

EES-län-ligger inomföretagellerverksamhetersamtliga som-
ellerdema

företa-ellerverksamheternatvåminstberörfrågorde avsom-
EES-ländema.inomliggersomgen

underrättafortlöpandeskallföretagsrådeteuropeiska§ Det24
sammansättning.sinföretagetkontrollerandedetellerföretaget om
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till samråd och informationRätt

eller det kontrollerande företaget skall minst25 § Företaget en
året sammantráffa med det europeiska företagsrådet ochgång om

därvid information och samråda utvecklingen i företagetsge om
affärsverksamheteller koncernens och dess framtidsutsikter.om

Inför skall företaget eller det kontrollerande företagetmötet ge
det europeiska företagsrådet skriftlig de förhållan-rapporten om

skall handladen mötetsom om.
skall särskilt handla följande Förhållanden, nämligenMötet om

företagets eller koncernens struktur,
företagets eller ekonomiskakoncernens och finansiella situa-

tion,
den förväntade utvecklingen i företagets eller koncernens

verksamhet, produktion och försäljning,
sysselsättningsläget och dettas förmodade utveckling,
investeringar och organisationsförändringar,betydande
införandet arbetsmetoder eller produktionsprocesser,av nya
produktionsöverföringar,
fusioneringar,
nedskärningar eller nedläggning företag,9. verksamheterav

eller betydande delar dessa samtav
kollektiva uppsägningar.lO.

eller det26 § Företaget kontrollerande företaget skall, detså snart
kan ske, underrätta arbetsutskottet särskilda omständigheterom

i avsevärd utsträckning påverkar arbetstagarnas intressen,som
särskilt vid omlokalisering, nedläggning verksamheter ellerav
företag eller kollektiva uppsägningar.

eller det kontrollerande företagetFöretaget skall sammantráfa
med arbetsutskottet för informera och samråda med detta,att om
arbetsutskottet begär det. Vid sådana sammanträffanden har dess-

de medlemmar i det europeiska företagsrådet har valtsutom som
eller de verksamheter eller företag direkt be-utnämnts ärav som
rörda åtgärderna delta.rätt attav
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företagetkontrollerandeeller detskall företagetInFör gemötet
Förhållandende mötetskriftligarbetsutskottet rapport somomen

sighar överArbetstutskottet rätthandla att yttraskall rappor-om.
ten.

under-kravengällerarbetsutskott,finns någotintedetOm
europeiskatill detFörhållandeiinformationochsamrådrättelse,

Företagsrådet.

arbetsutskottetföretagsrådet ellereuropeiskaför detRegler

biträdasfårarbetsutskottetellerFöretagsrådeteuropeiska§ Det27
självade utser.experter somav

hararbetsutskotteteller rättFöretagsrådet atteuropeiska§ Det28
ellermed FöretagetsammanträffandeninFörenskiltsammanträda

Företaget.kontrollerandedet
arbetsutskottetellerFöretagsrådeteuropeiskadetharDärutöver
år.gångytterligareenskiltsammanträda perrätt att en

skall in-arbetsutskottetellerFöretagsrådeteuropeiska29 § Det
detellerFöretagetvidför arbetstagarnaformera representanterna

informa-och utgångeninnehållet ikontrollerande Företaget avom
arbetstagar-någrainte FinnsdetsamrådsFörfarandet. Omochtions-

informeras.arbetstagaresamtligaskallrepresentanter,

Kostnader

kostnaderarbetsutskottetsochFöretagsrådetseuropeiska§ Det30
i denFöretaget,kontrollerandeeller detFöretagetskall bäras av

skäliga.kostnadernamån är
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Övriga bestämmelser

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och europeiskt31 § ett
kan förvärva rättigheter ikläda skyldigheterföretagsråd och sig

föra talan inför domstolar och andra myndigheter.samt
europeiskt företagsråd börjar verka det allaNär övertar rät-ett

fråntigheter och skyldigheter arbetstagarnas förhandlingsdelega-
tion och inträder i avtalet europeiskt företagsråd.partsom om

Skydd för arbetstagarrepresentanter

Bestämmelserna i första stycket,32 § 3 § 4 § och 6 8 lagen-
facklig1974:358 förtroendemans ställning arbetsplatsenom

skall gälla motsvarande för arbetstagarrepresentantersätt ärsom
anställda i Sverige och utför uppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

33 § Företaget eller det kontrollerande företaget får föreskriva
tystnadsplikt för arbetstagarrepresentanter och utförexperter som
uppgifter enligt denna lag, det nödvändigt med hänsyn tillärom
företagets bästa.

Den under tystnadsplikt har mottagit information för ettsom
europeiskt företagsråds räkning, får hinder tystnadspliktenutan av
föra informationen vidare till de andra ledamöterna företags-av
rådet och till företagsrådets sådant fall gäller tystnads-Iexperter.
plikten för dem.även

gäller för ledamöter förhandlings-arbetstagarnasDetta även av
delegation och andra för samråd informationoch enligt den-organ

lag.na

för förpliktelsernaAnsvaret

företagetOm eller det kontrollerande företaget34 § inte har säte
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kontrollerande företageteller detoch företagetEES-landi något
förplik-fullgöra dessaSverigeimedföretaghar säte attettutsett

före-det svenskalag åviladennaenligtförpliktelsernaskalltelser,
taget.

iharFöretaget intekontrollerande säteeller detföretagetOm
någotföretag inågotharhelleroch inteEES-landnågot utsett

svenskadetlag åvilaenligt dennaförpliktelsernaskallEES-land,
fler arbets-finnseller koncernenFöretagetdet inomföretaget, om

EES-land.iSverige någoti än annattagare

Skadestånd

avtalellerdenna lagbryter ettmot35 § Den mot om euro-som
informationförfarande förellerföretagsrådpeiskt annatettom

ibestämmelsernamedenlighetskada iuppkommenskall ersätta
62stycket och 61första§stycket, 60andra§§, 57 §5654 --

arbetslivet.imedbestämmande1976:580lagen om
skall vadbestämmelser sägsdessatillämpningenVid somav

företagkontrollerandeföretag ellerförgällaarbetsgivare ävenom
för detarbetstagarorganisation gälla ävenvadoch sägs omsom

förhandlingsdelegationföretagsrådet, arbetstagarnaseuropeiska
med arbetstagare.samrådtill ochinformationföreller annat organ

eller arbetsta-foretagsrådeuropeisktfinns någotintedetOm
lag,dennaenligtföra talankanförhandlingsdelegation somgarnas

skadeståndsskyldigtföretagetkontrollerandeeller detföretagetär
vilka detförhållande tilliarbetstagarorganisationer ärdegentemot

kollektivavtal.bundet av

Rättegång

enligthandläggaslag skalldennatillämpningenMål36 § avom
arbetstvister.irättegången1974:371lagen om

skall vadlagnämnda sägstillämpningenVid om ar-somav
företag ochkontrollerandeellerför företaggällabetsgivare även
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vad arbetstagarorganisationsägs gälla för europeisktävensom om
företagsråd, arbetstagarnas förhandlingsdelegation eller annat organ
för information till och samråd med arbetstagare. Vad därsom

kollektivavtalsägs skall gälla för sådanaäven avtalom som avses
i denna lag.

Trots vad i kap.2 1 § lagensägs 1974:371som rätte-om
gången i arbetstvister, skall mål tillämpningen stupstocks-om av
reglerna i 21 30 §§ handläggas Arbetsdomstolen förstaav som-
domstol.

37 § När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, skall 64 -
65 och 69 lagen§ 1976:580 medbestämmande i arbets-om
livet gälla i tillämpliga delar. tidDen enligt inom65 § vilken ta-
lan skall väckas, skall docksenast åtta månader.vara

Denna lag träder i kraft den 22 september 1996.
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1 Utredningsarbetet

Vårt uppdrag framgår våra direktiv, bilaga Av våra direk-av se
tiv framgår i första hand skulleatt undersöka direktivetom om
europeiskt företagsråd kunde införlivas branschvisat.ex.genom
kollektivavtal. Först det i praktiken visade sig det saknadesom att
förutsättningar för avtalslösningar, skulle kommissionen föreslå de
lagändringar behövs.som

I enlighet med våra direktiv har valt så långt möjligtatt som
avvakta avtalslösning. Om det skall finnas någon rimligen tids-
mässig möjlighet genomföra lagstiftning,att måste emellertid ett
lagförslag föreläggas remissinstanserna Vi har denna bak-motnu.
grund valt i detta läge lägga framatt förslag till lagett om euro-
peiskt företagsråd. dettaI delbetänkande vi våra för-presenterar
slag.
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Direktivet2 inrättande ettom av

europeiskt företagsråd

Rådets direktiv den 22 september 1994 inrättandetav ettom av
europeiskt företagsråd eller förfarande i gemenskapsföretag ochett

gemenskapsföretag för information till och samråd medgrupper av
arbetstagare i det följande direktivet den 22 septemberantogs
1994. Det gäller för de fjorton medlemsstater i EU omfattassom

Maastrichtfördraget, dvs. alla EU-länder Storbritannien,utomav
och det har kommit till efter samråd med arbetsmarknadens parter

Europanivå i enlighet med det sociala protokollet till
Maastrichtfördraget. Direktivet betraktaär förhand-att som en
lingsprodukt. Bakom direktivet ligger arbete; det harett enormt
föregåtts års20 ansträngningar.änav mer

Direktivet har fogats till vårt förslag bilagasom
Direktivet har också kommit bli gällande för deatt stater som

omfattas EES-avtalet medlemmar i EU. Dessutan attav när-vara
tillämpningsområde framgår il § vårt lagförslag ochmare av

specialmotiveringen härtill.
Det vilketsätt direktivet kan komma implementeras medatt

de olika rättsordningarna har diskuterats inom arbetsgruppen som
har inrättats EG-kommissionen. Vi har följt arbetsgrup-av noga

verksamhet.pens
1 stycken innehåller direktivet bestämmelserstora inte kansom

fungera intede ungefär tillämpning i alla länderom ges samma
där de skall gälla. Detta ställer speciella krav den svenska lag-
stiftningen. andra1 delar står det de olika länderna fritt införaatt



30inrättandeDirektivet ett1995:115 avSOU om

specialmoti-iefterVi harlämpliga.finner strävat attregler dede
spelrumlämnarbestämmelservilka ettsärskiltveringen somange

Sverige.ilagstiftarenför
rättsordningarmedinförlivatskallDirektivet staternasvara

1996.septemberden 22senast
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Införlivandet3 rådsdirektivet iav

svensk rätt

knapptFör hundratalet företag och koncerner i Sverige kanstora
den föreslagna lagen tänkas b1i tillämplig i sin helhet grundnu

företagets eller koncernens hemvist här. finnsDet emellertidav
anledning flertalet dem vid denna lags ikraftträdan-att anta att av
de kommer ha tecknat avtal undantar dem från lagensatt som
tillämpningsområde.

andra svenskaI företag ingår i utländska företag eller kon-som
kommer främst reglerna utseende ledamöter i arbets-cerner om av

förhandlingsdelegation enligt denna lagtagarnas bli tillämplig,att
nämligen de svenska ledamöterna i utländskanär förhandlingsde-
legationer skall utses.

3.1 Allmänna utgångspunkter för vårt arbete

Vi har haft mycket tidsramar för vårt arbetesnäva åstadkommaatt
lagstiftning i Detta beror på vi harämnet. valt i det läng-att atten
avvakta arbetsmarknadens i rimligsta tid skulle kunnaparterom

implementera direktivet avtal.genom
Vi har valt genomgående lägga lagförslaget de existe-att nära

rande svenska lösningarna och i så utsträckning möjligtstor som
använda väl inarbetade lösningar i andra arbetsrättsligaoss av
lagar. Detta beror inte bara på tidsnöd, fastmer viutan att anser

de beprövade inhemska lösningarna bara skall frångåsatt detom
finns sakligt motiverade skäl för det.
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till lagförslagläggavaltskäl harmotsvarande ettAv att
andramedVi hardirektivet.frånavvikermöjligtså litet somsom

gårföreslagit reglerfall utöversärskildai0rd inte änannat som
föreskriver.vad direktivet

tyngd-delbetänkandet såutformavaltslutligen attVi har att
enskildaföreslagnatill despecialmotiveringarnaligger ipunkten

ändamålsenligtframståttharlagbestämmelserna. Detta mestsom
direktivet.tillanknyterlagförslaget såtillhänsyn näramed att

direktivetibegreppspeciellaVissa3.2

älvbestämmanderätt3.2. 1 Partemas

information,ochsamrådbestämmelsernaaspekt påviktigEn om
dessaföreträdare för EU,ledande ärframhålls från attoftasom

nödvändig fördynamikdenskall främjabestämmelser ansessom
hin-0rd intemed andraskallBestämmelsernaitillväxten Europa.

måsteliggerdettautvecklingen. 1stimulera att parternadra utan
häravtaldeutformamöjligtfrihetsåha att avsessomstor somen

fallet.enskildadetbäst idet ärsätt som
ochdirektivetbestämmelsen iframhållasocksåskallDet att -

skallintesjälvbestämmanderättlagförslagvårt parternasattom-
Beslu-subsidiaritetsprincipen.s.k.uttryck för denpåverkas är ett

detta falllämplig, inivå parternapå denskall fattas är avten som
själva.

ytterli-utvecklassjälvbestämmanderättPrincipen parternasom
tillspecialmotiveringen 18igare

Handelsflottan3.2.2

möjlighetharmedlemsstaternai artikel att1.5Direktivet attanger
från direktivetshandelsflottanibesättningsmedlemmarundanta

möjlighet intedennaföreslåVi har valt utnytt-tillämpning. attatt
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vid implemente-regeringenhäri Sverige. kanjas Det noteras att
bedömning.överlåtelsedirektivet gjordes.k.ringen det sammaav

ledningenden centralaeller3.2.3 Företaget

centrala ledningen.direktivet denpliktsubjektet icentrala ärDet
enligt direktivet läggs. Sam-instansdennapåDet är ansvaretsom

di-inomför medlemsstaternadirektivettidigt lämnar öppet att -
denskall gälla förvilka reglerbestämmarektivets somramar -

ledningen.centrala
för-genomgående förvaltVi har här attatt ansvaretatt ange

kontrollerandeeller detfullgörs läggs företagetpliktelserna
undantag fördet i svensk medberor påföretaget. Detta rättatt

förekommerannorlunda denna intesituationer helt änär attsom
visst inomarbetsrättsliga frågor läggsi ett enorganansvar

begreppet arbets-del vadjuridisk jfr i denna sägs omsomperson
ff. reglering innebär84givaren i SOU 1994:141 En attsoms.

blir ocksåden juridiskaallt läggs avsevärtpersonenansvar
gå.tvingar lagstiftaren såenklare reglering sägaän att atten som

finnas och pekaskiftande organisationer kani de olika utsom
eller vilka skall bära ett ansvar.vem som

linje vad har angivitställningstagande ligger i medDetta om
existerande svenskalägga lagen så detvår närasträvan syste-att

det också effektivtmöjligt. vi bedömerMen mestmet somsom
genomforandesynpunkt.från

samråd3.2.4 Begreppet

engelska consultations.direktivet används begreppet samrådl -
förfarande för kommunikation mellanHärmed parterna,ettavses

med direktivets ord utbyte åsikter och upprättandeett av av en
dialog mellan arbetstagarrepresentanterna och företaget eller det
kontrollerande företaget. finns här anledning reglernaDet att se
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betydelsefullt redskap för arbetstagarinflytande i koncer-ettsom
ner.

Visserligen får begreppet samråd innefatta mindreettanses
långtgående krav arbetsgivaren vad följer denän som av svens-
ka lagstiftningen skyldighet påkalla förhandling. Vit.ex. attom
vill emellertid med framhållastyrka lagen lägsta god-att anger en
tagbar standard. står frittDet avtala längre gåendeparterna att om
krav samarbetet vad ligger i begreppet samråd.än som

Avtalet europeiskt företagsråd3.2.5 eller mot-om
svarande förfarande

Avtal har träffats enligt lagens regler europeiskt företags-som om
råd eller förfarandemotsvarande kan, det, intesom ser anses

kollektivavtal enligt svenskt Visserligen ingås derätt.ettsom av
på sidan åtminstone i normalfallet arbetsgivare. Påena en- -
andra sidan ingås emellertid avtalet alltid juridiskav en person

kallas arbetstagarnas förhandlingsdelegation och intesom som
torde uppfylla medbestämmandelagens krav arbetstagarorgani-
sation.

de avtal europeiskt företagsrådFör eller motsvarandeatt om
förfarande i lagen skall kollektivavtal måsteutgörasom avses
enligt vår bedömning särskild lagregel härom införas. Vi haren
valt inte föreslå någon sådan regel. stället får behand-1 avtalenatt
las med det tillhan-regelsystem den föreslagna lagensom av oss
dahåller, iregelsystem många inte alla delarett motsva-som men

vad gäller för kollektivavtal.rar som
sagdaDet hindrar inte de avtal träffats före lagens ik-att som

raftträdande kan kollektivavtal, förutsättningarna iutgöra öv-om
rigt uppfyllda jfr främst medbestämmandelagen.23 §är
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Stupstocksreglerna3.2.6

Lagförslaget upplagt så det flera nivåer. nivå före-Enär att ger
ligger avtal samråd och information har träffats förenär ett om
lagens ikraftträdande; i fall gäller inte lagen huvudså över taget.

nivå föreligger då europeiskt företagsrådEn avtalettannan om
eller förfarande för samråd och information har ingåtts. Iett annat
sådant fall blir lagen, med undantag för stupstocksreglerna, till-
lämplig.

tredje nivå föreligger då enligtEn 20 § stupstocksreglerna slår
till. sådana fall tillämpasl lagen i dess helhet.

Uttrycket stupstocksregler oortodoxt. Vi motiverar varförär
vill använda det i specialmotiveringen till rubriken före 20

v

Sanktionerna i lagen3.2.7

Direktivet och därmed lagen uppbyggda så det såär sägaatt att
finns två nivåer sanktioner.på första sanktionsnivån inträderDen

företaget eller det kontrollerande företaget och arbetstagarnasnär
Förhandlingsdelegation inte kommer inrättandetöverens ettom av
europeiskt företagsråd inom de tidsgränser i lagen. Dåsom anges
träder de beskrivna stupstocksreglerna in.ovan

andra sanktionsnivånDen regler ekonomiskt ochutgörs av om
allmänt skadestånd. kan dömasSådant talan europeisktut ettav
företagsråd, arbetstagarnas förhandlingsdelegation eller arbets-en
tagarorganisation. Skadestånd kan dömas för brott varjeut mot
bestämmelse lagen,i således stupstocksreglerna.även

företag eller kontrollerandeOm företag föri och sigett ett -
grund brott bestämmelsenågon i lagen drabbasett motav av-
den sanktion stupstocksreglernas tillämpning innebär, skallsom
företaget eller det kontrollerande företaget inte för brottsamma
kunna drabbas skadestånd. behöver enligtDetta vår mening inteav
regleras uttryckligen i lagen följer det idirekt lagen harutan attav
utpekats rättsföljden för vissa handlingar och underlåtenheteratt är
just stupstocksreglerna blir tillämpliga.att
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4 Konsekvenser våra förslagav

FöreslagnaDen lagen europeiskt företagsråd innebär renod-om en
lad anpassning till bestämmelserna i direktiv Sverigeett som ge-

sitt medlemskap i skyldigtEU införliva i svenskär rätt.attnom
Några statsñnansiella kostnader uppstår inte.
Vi bedömer så alla svenska företag eller koncerneratt gott som

faller inom lagens tillämpningsområde kommer ha ingåttattsom
avtal medför lagen huvud inte blir tillämpligöveratt tagetsom
jfr förslagets 4 §. Redan denna anledning kan förutse attav man
lagen inte heller kommer medföra direktanågra kostnader föratt
de aktuella svenska företagen eller koncernerna.

den mån lagensl stupstocksregler blir tillämpliga, kommer
dessa givetvis leda till ökade kostnader för företaget eller kon-att

Detta emellertid inte i första handär resultat vårtettcernen. av
förslag, något följer bestämmelserna i direktivet. Medutan som av
undantag för bestämmelsen i stupstocksreglerna detattom europe-
iska företagsrådet skall ha sammanträda tvårätt gånger årligen,att
följer företagets eller det kontrollerande företagets kostnadsansvar
direktivets bestämmelser. Vårt förslag enbart skäliga kostnaderatt
skall belasta arbetsgivaren, kan medföra lägre kostnadert.o.m. än

bestämmelse arbetsgivaren alltid skall bekostaatten expert.om en
bestämmelserDe i lagen främst kommer få praktiskattsom en

tillämpning torde bestämmelserna utseende svenskavara om av
ledamöter i arbetstagarnas förhandlingsdelegation i utländska före-

och koncerner. dessa falll kommer dock kostnadsansvaret intetag
hamna på det svenska företaget eller koncernen. Och iatt motsva-

fallrande utländska ledamöter arbetstagarnasnär förhand-av-
lingsdelegation i svensk koncern eller företag skall enligtutsesen
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bedömninginte någonkan vibestämmelserlandets göradet av-
omfattning.kostnadernas

regionalpolitiskasärskildafå någrainteförslag kanVåra antas
konsekvenser.jämställdhetspolitiskaeller
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Specialmotivering5

företagsrådLag 1996:000 europeisktom

Inledande bestämmelser

de inledandel bestämmelserna beskrivs lagens innehåll och till-
lämpningsområde översiktligt. Vidare vissa for lagen viktigages
definitioner.

Lagens innehåll

l §

lag innehållerDenna bestämmelser inrättande europeisktom av
företagsråd eller förfarande för samråd och information iett annat
företag eller koncerner har etablerats i minst två EES-länder.som
Syftet arbetstagarna i sådana företag förbättradär tillatt rättge en
information och samråd.

Med EES-länder i denna lagavses
dels i Europeiska Unionen med undantag for Förenadestaterna-

Kungariket Storbritannien och Nordirland,
dels de övriga omfattas EES-avtalet.stater som av-

lagens förstaI paragraf lagens syfte och ändamål. Bestäm-anges
melsen delvis direktivets artikel och1.1 1.2.motsvarar
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sociala stadga.s.k.antagits med stöd EU:sDirektivet har av
StorbritannienStorbritannien.inte förstadgan gällersocialaDen

varför dettadirektivet,antagitnågothar heller inte sättannat
Övriga medlemssta-och Nordirland.Storbritanniengäller förinte
täckas denmåstei det områdeingår docki ävenEUter avsom

vilka länderdefiniera idet gällerlagstiftningensvenska när att
skall bliför lagenverksammaskallföretag eller koncerner attvara

direktivet,lagen, liksomgäller såledesgrund häravtillämplig. På
Finland,Danmark,verkar i Belgien,företag och koncerner som

Nederländerna,Italien, Luxemburg,Grekland, Irland,Frankrike,
Österrike.ochSverige, TysklandSpanien,Portugal,

EES-avtalet. PåomfattaskommitDirektivet har också att av
omfattatillämpningsområdeskall lagens ävenhäravgrund anges

dvs.EES-avtalet,ingåttharde EU-staternautöverstater som
Liechtenstein ochIsland, Norge.

2§

bestämmelser-bildas enligtArbetstagarnasförhandlingsdelegation
tillförhandlingsdelegation harArbetstagarnasi §§.12 13na -

kontrollerandedetföretaget, ellermeduppgift tillsammansatt
färetagsrådeuropeisktavtalträffai koncern,företaget ett omen

information.samråd ochförfarande föreller ett annatom

vilketdet påbeskrivningbestämmelsen allmän sättI avges en
Syftettillgodoses.till information skall ärarbetstagarnas atträtt

före-paragrafema skall allmäninledandedeläsaren ges engenom
översiktligtinnehåll. Bestämmelsenlagensställning angerom

orientering ochavsiktenviktiga drag i lagennågra är att ge en-
for förhål-redogörelse alla deuttömmandegivetvis inte att ge en

lagen reglerar.landen som



Specialmotivering 41SOU l995: l 15

tillämpningsområdeLagens

3 §

förlag gäller företag och koncernerDenna som
idels bedriver verksamhet minst två EES-länder,-

minst i minstdels har l 000 arbetstagare EES-länderna, varav-
finns i ocharbetstagare minst två EES-länder.150 vart ett av

arbetstagare beräknas medeltal helårsAntalet antaletettsom av
Iieltidsanställda under de två Föregående verksamhetsåren.närmast

Bestämmelsen delvis direktivets artikel och2.1motsvarar samta c
artikel 2.2.

första stycket vid vilka företag skall tillämpas.l lagenanges
Bestämmelsen innebär arbetstagarna skall ha till infor-rättatt en
mation och samråd enligt lagen i enskilda företag såär storasom

de har minst arbetstagarel 000 anställda inom EES-ländernaatt
och finns i minst två EES-länder med minst arbetstagare150som
i och länderna. Uttrycket företag används i lagen förvart ett attav
beskriva alla former ekonomisk verksamhet jfr. 6 § och speci-av
almotiveringen härtill.

gäller också förLagen koncerner, dvs. företag därgrupper av
dels de ingående företagen har minst arbets-1 000gemensamt-

anställda i EES-länderna,tagare
dels minst två de ingående företagen finns i olika EES-län-av-

der
dels minst två de ingående företagen vardera har minstsamt av-

arbetstagare anställda150 i varsin medlemsstat. in-Den närmare
nebörden uttrycket koncern framgår 6 och specialmotive-§av av
ringen till denna.

paragrafens andral stycke hur antalet arbetstagare skallanges
beräknas. direktivetl finns ingen definition hur antalet arbets-av
tagare tillskall beräknas, hänvisning i artikel 2.2görsutan en
nationell lagstiftningen eller rättspraxis. Vid beräkningen antaletav
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arbetstagarbegrep-civilrättsligasåledes detfåranställda i Sverige
här-rättspraxis, tillämpasutvecklats i svenskdetta sesåsompet,

gäller130. Dettaff; jfr 1994AD2151993:32till SOU även nrs.
deltid,heltid elleranställdarbetstagaren oavsettäroavsett om

anställningen hostidunder vilkenochanställningsformen oavsett
arbetsgivaren har varat.

antaletberäknaändamålsenligtdetdetSom attär mestser
halvtids-tvåsåarbetstidsmåttet, dvs.enligtarbetstagare att t.ex.

tillämpningen dennavidarbetstagareanställda räknas avensom
kallasarbetsmarknadssammanhangbrukar ibestämmelse. Detta

för-både tillrimlig hänsynheltidsanställda. På såhelårs sätt tas
mångaförekomstenföretagen, sä-olikai dehållandena t.ex. av

proportionellarbetstagarnasyftetoch tillsongsanställda, att enge
oftaberäkningssâttdettaanmärkaskanrepresentation. Det att

i företagetsdefinierasantalet arbetstagaremed huröverensstämmer
beräknatalar forskälpraktiskavilket atthandlingar, ävengör att

arbetstidsmåttet.efterarbetstagareantalet

4§

det vid tidendäreller koncernerfor företagintelag gällerDenna
gränsöverskridan-avtalgällandeikraftträdande finnsfor lagens om

allaomfattararbetstagare,samråd medtill ochinformationde som
EES-länderna.iarbetstagare

tillämplig.blirdärmedlagenförnyasavtal fårSådana utan att

artikel 13.direktivetsBestämmelsen motsvarar
gällaskallintehuvudlagenstycketförsta över tagetI attanges
före-ellerfor koncernendetkoncern,ellerföretagför ett omen

det avtaletföretagsråd ocheuropeisktavtalingåttshar etttaget om
septemberkraft, dvs. den 22iträderdenna laggällande dåär
lagen inteföljaktligengällerträffats,avtal harsådantOm1996. ett

del.i någon
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Direktivet eller lagen hindrar inte avtal har ingåttsatt ett som
utanför EES-ländernas territorium blir giltigt, Förutsättningarnaom
i övrigt uppfyllda. Flera avtal för sig inte uppfyllerär som var
kraven i denna lag kan de rättsverkningarsammantagna ge som

i paragrafen, förutsättningarna i övrigt uppfyllda.äranges om
särskild frågaEn vad gäller avtal europeisktär ettsom om om

företagsråd inte uppfyller kraven i denna paragraf gäller vidsom
tiden för lagens ikraftträdande. kanDet sig avtalrörat.ex. ettom

väl gränsöverskridande information intesom avser men avser
gränsöverskridande ellersamråd avtal inte omfattarett samt-som
liga arbetstagare. Sådana avtal medför inte denna lag inte skallatt
tillämpas. torde inteDe heller betraktas avtal europeisktsom om
företagsråd enligt denna lag avtal i och för sig kanutan som som
medföra rättsverkningar enligt allmänna avtalsrättsliga regler, men

inte medför några rättsverkningar enligt denna lag. Har ettsom
sådant avtal träffats, får detta arbetstagarna, företaget elleroavsett
det kontrollerande företaget initiativ till avtalta att ett om europe-
iskt företagsråd ingås enligt denna lag. Och förutsättningarnaom
härför uppfyllda, kan stupstocksreglema bliär tillämpliga.även

skall dockDet i detta sammanhang betonas självbe-att parternas
stämmanderätt enligt flera uttalanden i direktivet, bl.a. dess s.k.
ingress, inte skall påverkas bestämmelserna i direktivet. Dettaav
påkallar viss försiktighet det gäller fastställanär avtalatt att etten

europeiskt företagsråd inte uppfyller kraven i de hänseendenom
aktuella.ärsom nu

Enligt andra stycket skall lagen inte heller gälla sådantettom
avtal europeiskt företagsråd i första stycket förnyas.om som avses

innebärDetta självfallet lagen inte gäller, förnyasavtalatt ettom
så kommersätt avtalet skall fortsät-att överensparterna attom

gälla oförändrat. Det antagligen vanligt sådanata att är avtalatt
här förnyas så kommer fleraatt parterna överens attsom avses om

bestämmelser i det ändras eller mindre ingripande. Man kanmer
föreställa sig avtalet förnyas så det ändrast.o.m. i grunden.att att

Som det medför sådana förändradeäven avtalavsevärtser att
lagen inte blir tillämplig, det. förut-är överens Enparternaom om



Specialmotivering 441995:1 15SOU

idockmåsteståndpunktsådan parternaför attsättning varaen
det.underförståttelleruttalat är överensavtalet om--

5§

religiös,verksamheter veten-koncerners ärellerFöretags som av
koopera-eller harideellkonstnärlig ellerskaplig, natur somannan

ändamål undan-opinionsbildandepolitiskt ellerfackligt,tivt, annat
målverksamhetenssåvitttillämpningsområdefrån lagens avsertas

inriktning.och

denochartikel 8.3direktivetsbygger motsvararBestämmelsen
medbe-förhållanden i 2 §svenskaforfinnsbestämmelse som nu

verk-undantarimligtdetbedömtVi harstämmandelagen. attsom
informationsför-ochsamråds-fråninriktningmål ochsamhetens

hindergivetvis ingetfinnsdetlag, motenligt dennafarandet men
mål ochverksamhetenslåterändåföretagenaktuelladeatt nu

förfarande.sådantiinriktning ingå ett
omfat-koncernemaochaktuella företagenskall deGivetvis nu

andrainformationochsamrådgällerdetlagen när omtas av
inriktning.mål ochverksamhetensaspekter än

definitionerVissa

begrepp,centralavissadefinierasparagraferna t.ex.följandedeI
och koncern.företagkontrollerandeföretag,

6 §
medlagdennaI avses

regioffentligellerprivatverksamhet iekonomiskföretag en-
juridiskfysisk ellerbedrivs person,enav ensom
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bestäm-kankontrollerande företag Företag utöva ettett som-
kontrollerade företa-Företag, detinflytandemande över ett annat

get,
kontrollerande Före-Företag där minstkoncern etten grupp av-

Företag ingår.minst kontrolleratoch etttag

direkti-direkt motsvarighet iförsta punkt har ingenBestämmelsen
underliggandeiden definition 6 § l ärävenvet, anges enom som

definition gårocksåförutsättning för direktivet. Det är somen
sociala området, det s.k.flera EG-direktiv detigen i över-t.ex.

formerFöretag kan således bedrivas i andralåtelsedirektivet. Ett än
bolags-i praktiken oftast sigaktiebolagets, det röräven omom

bedrivsomfattande verksamhet Menform ävenöver gränserna.när
stiftelser, ekonomiska Föreningar,verksamhet bedrivs genomsom

omfattas lagen.privatpersoner el. dyl. av
vidare den bedömningen all verksamhet,Vi gör oavsettatt om

direktivet.eller inte, bör omfattas Förden bedrivs i vinstsyfte av
direktivet lämnar medlemsländer-ståndpunkt talar ocksådenna att

från tillämp-möjlighet undanta viss ideell verksamhetattenna
jfr och specialmotiveringen därtill. sådanningsområdet En5 §

verksamhet intebestämmelse skulle inte behövas, den typenom av
omfattades direktivets bestämmelser.av

Även det allmänna torde omfattasverksamhet bedrivssom av
omfattas reglerna europeisktdirektivet och bör därmed av omav

För härför främstföretagsråd i och sig. Argumenten är att mot-en
svarande ståndpunkt har intagits i andra lagstiftningsärenden när

till svensk jfrdet har gällt implementera liknande direktiv rättatt
omfattande argumentation anförs beträffande dettill detta den som

omnämnda s.k. överlåtelsedirektivet i 1994:83.SOUovan
ställningstagande har ingen praktisk betydelse,Detta större

eftersom offentlig verksamhet knappast kan få den gränsöverskri-
dande karaktär verksamheter, träffasde den la-som som nyaav

har. Vi dock den bedömningen offentlig verksamhetgör attgen,
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omfattasrimligen kaninnefattar myndighetsutövning inte avsom
exempelfinnadet till skullelagen, även äventyrs attom

träffas denförutsättningarna försådan uppfyller att av nyasom
lagen.

artikeldirektivets 3.1.andra punktenBestämmelsen i motsvarar
tillförhållandekontrollerande företag iföretagEtt är ett annatett

kraftinflytande det ibestämmandedet kan över t.ex.utöva ettom
regler gäller fördelaktighet eller deekonomiskäganderätt, somav

det kontrollerade företaget.
artikeldirektivetstredje punktenBestämmelsen i motsvarar

benämningen koncerngenomgåendeanvänds2.1.a. lagförslagetl
eller fleraföretag bestårför beteckna ettatt som avgrupp aven
företag.kontrollerade Ieller fleraföretag ochkontrollerande ett

groupföretagbenämningenanvändsdirektivet däremot avgrupp
be-stället använda dennahar iof undertakings. Vi övervägt att

invändnings-intebenämningen koncernnämning, särskilt ärsom
kon-två delvis olikaarbetsrätten redandet inomfri. Sålunda finns
före-i denskiljer sig från vadvilkacernbegrepp, nusom avses

stiftelse-bl.a. bolags-återfinns det inomslagna lagen. Dessutom
beskriv-utförligkoncernbegrepp.olika Enrespektive skatterätten

betänkandet Arbets-återfinns ikoncembegreppenning de olikaav
ff.1994:141 429rättsliga utredningar, SOU s.

vadbenämning enligtemellertid denOrdet koncern är som
europeisktavtalingångnai flertalethar inhämtat återkommer om

det otympligaspråkligt lättareföretagsråd. dessutomDet änär
bakgrunddennaföretag. Vigruppbegreppet attmotanserav

lagstiftningsärendeför i dettaövervägande skäl talar ävenatt an-
tydligtmarkeras dessutomkoncernbegrepp. Detvända ett eget

giltighet bara iharden valda definitionenredan i lagtexten att
denna lag.



Specialmotivering 47SOU 1995: l 15

7§

bestämmandevisas, skall företaginteOm utövaett ettannat anses
det i ellerinflytande företag,över egetett annat annans namnom

andramedlemmarna i dethar fler hälftenänrätt att utse av
styrelse,företagets

knutna till detkontrollerar majoriteten de ärrösterav som
aktiekapital ellerandra företagets

aktiekapital.majoriteten det andra företagetsäger av

artikelBestämmelsen direktivets 3.2.motsvarar
specialmotivering-företag har framgått ochEtt 6 §är som av-

kontrollerande företag i förhållande tillhärtill ett annatett omen -
i kraftdet kan bestämmande inflytande detöverutöva ett t.ex. av

föräganderätt, ekonomisk delaktighet eller de regler gällersom
det kontrollerade företaget.

diskuteras verksamhetsformer, såsom franchi-kanDet om nya
imaginära bolag, olika nätverk skall koncernersing, etc. anses som

vid tillämpningen denna lag. vi det detta frågaSom ärser enav
direktivet. tolkningenfår besvaras tolkning Dengenom en avsom

föreslåri första hand förbehållen rättsordningen inom Vi iEU.är
denna del inga särskilda bestämmelser för svensk del.

direktivets artikelBestämmelsen i andra stycket 3.4.motsvarar

3§

flera företag inom koncern kunna bestäm-Om utöva etten anses
hand detinflytande företag, skall i förstamande över annatett

företag företagi och i andra hand det7 § 1avses som avsessom
i kontrollerande företag, det inte visas7 § 2 att ettanses som om

företag kan bestämmande inflytande.utövaannat ett
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i direktivet.direkt motsvarighetBestämmelsen har ingen
diskutera hur direk-förhar arbetsgrupp tillsattsEUInom atten

kandess syfteolika såkan implementeras i detivet attstaterna
särskildbakgrundinte minsttillgodoses på bästa sätt, attmot av

ochgränsöverskridande karaktärdirektivetsmåste tillhänsyn tas
territoriumi hela detlösningar kan fungerabehovet somav som

den i 8 §har enighet nåttsomfattas. dennaInom attomgrupp
prioriteringsordningen.angivna

Även ändamåls-prioriteringsordningenfinner den föreslagnavi
enlig.

9§

eller i rå-i artikel 3.5investmentbolag 3.5Sådana cavses asom
december 1989406489 den 21förordningdets EEG omavnr

kontrolle-skall inteföretagskoncentrationerkontroll anses varaav
grund aktiein-företagförhållande till andrarande företag i av

uppfyllda.kraven inehav, 7 § äräven om

direktivartikeldirektivets 3.4. DetBestämmelsen motsvarar som
i 395,hänvisar till finns läsa EGT Lbestämmelsen att nr

30.12.1989, s.
artikeldirektivetsi det aktuellainvestmentbolagDe avsessom

holdingbolagförsäkringsbolagoch banker3.5 och3.5 är resp.a c
styrda företagetstyrelsen i detsin möjlighetanvänder att utsesom

Andra invest-insatta kapitalet.förvalta detenbart sätt attettsom
intedirektivet utpekade skall alltsåde aktuellamentbolag i detän

undantas.
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10§

Iikvidator vidtar åtgärderkonkursförvaltare, god ellerEn somman
aktiebolagslagenbestämmelserna i konkurslagenenligt 1987:672,

eller lagstiftning skall vid tillämpningen1975:1385 motsvarande
lag inte bestämmande inflytandedenna överutöva ettettansesav

företag.

framgåttBestämmelsen direktivets artikel har3.5. Sommotsvarar
vi bedömningen de flesta verksamheter kommerdengör att som

kanträffas denna lag kommer bedrivas i bolagsform. Detatt attav
Äventänkas verksamhetsformerdock teoretiskt andra omfattas.att

lagstiftningenenligt ekonomiska föreningar, bostads-t.ex. om
rättsföreningar eller stiftelser kan likvidatorer förordnas. bak-Mot
grund lagen i normalfallet kommer tillämpas aktiebo-påattattav

det tillräckligtlag vi i lagtexten enbart hänvis-göraattanser en
formerning till andra for konkurs, likvidation, ackord eller betal-

ningsinställelse framgår konkurs- aktiebolagslag-än som av resp.
stiftningen.

Företagets ansvar

1 1 §

eller det kontrollerandeFöretaget företaget skall aktivt verka för
inrättandet europeiskt företagsråd eller förfarande för infor-ettav
mation och samråd.

Bestämmelsen direktivets artikel 4.1.motsvarar
paragrafen slås1 fast för det skapas förutsätt-att ansvaret att

ningar for bildandet europeiskt företagsråd ellerett motsvaran-av



50.Specialmotivering1995:1 15SOU

in-företaget. Detkontrollerandeeller detföretagetligger hosde
skyl-företagetkontrollerandedet ärellerföretagetbl.a.nebär att

förhandlingsdelegationstill arbetstagarnasställadigt att resurser
före-europeisktavtaltillräckliga förförfogande att ettär omsom

uppnås.skall kunnatagsråd
till-medinteföretagetkontrollerandedetellerföretagetOm

företagsråd kan inrättaseuropeisktförkraft verkarräcklig att ett
lagensantingenkanlagen stup-brytereller på sätt motannat

kontrolleran-detellerföretagetgälla ellerstocksregler komma att
allmänmotive-deljfr i dennaskadeståndsskyldigtföretaget blide

3.3.6.avsnittringen,
inte på-lagenskull inskjutastydlighetenshär för attkanDet

företagetiarbetetfördelaleda ocharbetsgivarensverkar rätt att
företaget.kontrollerandeeller det

förhandlingsdelegationArbetstagarnas

särskilda för-detdettalasöversättningsvenskadirektivetsI om
bådebenämningenden ärfunnitVi harhandlingsorganet. att

uttryckföreslårställetintetsägande. Ioch ettOtymplig som,
före-europeisktavtali fleraanvändserfarit,enligt vad har om

uttrycketnämligenkollektivavtal,svenskaoch i mångatagsråd
förhandlingsdelegation.arbetstagarnas

förhandlingsdelegationarbetstagarnasBildande av

12§

bildasskallförhandlingsdelegationArbetstagarnas
tillinitiativföretagkontrollerandeellerföretaget tarnär ett
förförfarandeellerföretagsrådeuropeisktförhandlingar ettettom

information,ochsamråd
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minst arbetstagare,100 eller behöriga fornär representanter
företagdem, vid minst två eller verksamheter i minst två EES-

länder begär sådana förhandlingar.
eller det kontrollerandeFöretaget företaget skall tillhandahålla

uppgifter antalet anställda i olika EES-länder.om

förstaBestämmelsen i stycket direktivets artikel 5.1.motsvarar
Paragrafen hur arbetstagarnas förhandlingsdelegationanger

bildas. Initiativet kan från arbetsgivarsidan eller från arbetsta-tas
garsidan. har iDet den andra punkten särskilt markerats initia-att

kan kommativet från arbetstagarnas behöriga Irepresentanter.
detta begrepp fackligaingår de organisationerna. ock-Detäven är

naturligtså det via de fackliga organisationernaäratt anta att som
arbetstagarnas krav samråd och information kommer kanali-att

i Sverige. begäranDen i bestämmelsen kan läm-seras som avses
till företaget i endera EES-landet eller till koncernledningen inas

förekommande fall och torde inkommen då den kommitanses
företaget något företag inom koncernen till handa.

talas i paragrafen,Det liksom i 3 minsta antal arbets-ettom
finns ingen anledning iDet detta sammanhangtagare. att göra

någon beräkning enligt arbetstidsmåttet, här framstår detutan som
ändamålsenligt beräkningsgrund huvudtalet,att oavsettsom ange
anställningsform eller anställningstid och arbetstagarnaoavsett om

anställda eller faktiskt arbetar heltid eller deltid.är rent
framgårDet det andra stycket det åvilar företaget ellerattav

det kontrollerande företaget vid behov tillhandahålla uppgifteratt
antalet anställda.om
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Sammansättning

13§

ochminstskall beståförhandlingsdelegationArbetstagamas treav
eller detföretagetantalhögreeller detledamöterhögst 17 som

skall minstledamöternamedger. Avkontrollerande företaget en
har verk-där FöretagetEES-landvarjeiföreträda arbetstagarna

ledamot företrädaminstskallkoncernerdet gällersamhet. När en
kontrollerande företagetdär detEES-landi varjearbetstagarna

finns.företagkontrolleratnågoteller
EES-landi varjearbetstagarnaförföreträdareminstSedan en

proportionellt ifördelasplatsernaåterståendeskall dehar utsetts,
EES-land.varjeanställda iantaletförhållande till

kommerarbetstagarorganisationernalokala överensinte deOm
lokala arbets-denledamotenden svenskaskall utsesannat, avom

förhållande tillkollektivavtal ibundentagarorganisation är avsom
kollektivav-deantaletföreträder detochföretaget största avsom

frågadetföretaget. Omvidtalsbundna arbetstagarna är att utseom
kollektivavtalsbundna arbets-fleraoch det finnsflera ledamöter

arbetstagar-utseendeförordningskall dentagarorganisationer, av
och femtetredjeandra,i §finns angiven 8representanter som

för de priva-styrelserepresentationlagen 1987: 1245styckena om
delar.i tillämpligatanställda gälla

förhållande tillikollektivavtalbundetinteföretagetOm är av
ledamöternasvenskaskall dearbetstagarorganisation, utsesnågon

anställda,företräder flestarbetstagarorganisationden omsomav
kommerarbetstagarorganisationerna överenslokalainte de om

annat.
skall lokalastyckenaoch fjärdetredjetillämpningenVid av

huvudorganisationtillhörarbetstagarorganisationer sammasom
organisation.anses som en

underrätta företagetskallförhandlingsdelegationArbetstagamas
sammansättning.sinföretagetkontrollerandeeller det om
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Paragrafen arbetstagarnas förhandlingsdelegationsrör sammansätt-
ning och direktivets artikel Delegationen måste enligtmotsvarar

första stycket alltid ha minst ledamöter. kan ibland finnasDettre
anledning fler de ledamöter17 direktivet föreskri-änatt utse som

Vi föreslår därför detta skall möjligt. Direktivet tordeattver. vara
inte hindra något sådant. För fler ledamöter17 skall fåänatt utses
krävs enligt förslaget samtycke från företaget eller det kontrolle-
rande företaget. Detta hänger med det enligt 32 § ärattsamman
företaget eller det kontrollerande företaget skall bära samtligasom
kostnader för förfarandet.

det andral stycket platserna i förhandlingsdelegatio-attanges
skall proportioneras, sedan minst företrädare för arbetsta-nen en

i varje EES-land har Vi det inte nödvändigtutsetts.garna anser
eller lämpligt i detalj hur sådan proportionering skallatt ange en

till. kanDet dock frågan har diskuterats i dennämnas att ar-
betsgrupp införlivande direktivet i berörda länders lagstift-om av
ning EG-kommissionen tagit initiativ till, och det kansom som en
vägledning finnas anledning beskriva det förslag till lösningatt

den diskussionen Arbetsgruppen har således fun-utmynnatsom
nit följande principer rimliga jfr till detta 22 § och special-även
motiveringen därtill.

platsEn EES-land där företaget eller koncernen harper
verksamhet.

ytterligareEn plats EES-land där minst 25 deprocentper av
anställda inom företaget eller koncernen finns.

Två ytterligare platser för EES-land där minst 50ett procent
de anställda inom företaget eller koncernen finns.av

Tre ytterligare platser för EES-land där minst 75ett procent
de anställda inom företaget eller koncernen finns.av

iDet tredje ochjärde styckena hur de svenska ledamö-anges
i förhandlingsdelegationen skall Vi detterna utses. ärattanser

lämpligt här, liksom i andra arbetsrättsliga sammanhang,att an-
knyta till i första hand de kollektivavtalsbärande fackliga organisa-
tionerna se SOU 1994:141 411 ff med hänvisningar.t.ex. Be-s.
stämmelserna har utformats efter förebild från styrelserepresenta-
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tionslagen. falletDet såsom också enligt den lagen, tankenär, är
de lokala arbetstagarorganisationerna skall komma överensatt om

fördelningen platserna det aktuellt flera ledamö-när är att utseav
finnsDet också anledning frånutgå sådanter. överen-att att en

skommelse kan nås. sammanhanget kan erinras detI systemom
för samarbete mellan lokala och centrala ochLO- PTK-organ som
har utvecklats inom för s.k. medbestämmanderåd jfr. över-ramen
enskommelsen härom mellan LO och denPTK av
20 oktober 1977. Om emellertid organisationerna inte skulle kom-

träder reglerna i tredje stycket i funktion.överensma
Om företaget inte bundet något kollektivavtal måste detär av

finnas något ledamöterna i förhandlingsdelega-sättannat att utse
tionen. följer artikel iDet 5.2 direktivet. Vi detattav a menar
med tanke den höga organisationsgraden hos arbetstagarna och
traditionerna den svenskapå arbetsmarknaden faller sig mest na-
turligt låta de fackliga organisationerna ledamöterna,att ävenutse

det saknas företaget.kollektivavtal vid Vi föreslår därför iom
fjärde stycket den arbetstagarorganisation företräder flestatt som
anställda skall få ledamöterna. Om det finns flera platserutse att
fördela, och det finns flera fackliga organisationer representerade
vid företaget, det meningen organisationerna i första handär att
skall komma rättvis fördelning dessa platser.överens om en av

skulle enligtDet vår mening föra för långt i övrigt detaljregleraatt
dessa undantagssituationer.

Bestämmelsen i femte stycket har hämtats från 8 § sista stycket
styrelserepresentationslagen.

Enligt stycket i paragrafen skall arbetstagarnas förhand-sista
lingsdelegation företagetunderrätta eller det kontrollerande före-

sin sammansättning. Enligt vår mening skall arbetstagar-taget om
förhandlingsdelegation konstituera sig själv. Bakom detta kon-nas

staterande ligger följande uppfattning förhandlingsdelegatio-om
Arbetsgivarsidan har för det ini-natur. ett att tas ettnens ansvar

tiativ till bildande förhandlingsdelegationen och bär ocksåav
kostnadsansvaret för dess verksamhet. kunna verkaFör måsteatt
delegationen bestå minst ledamöter. övrigt får förhand-ltreav



SOU 1995:1 15 Specialmotivering 55

lingsdelegationen emellertid angelägenhet för arbets-anses vara en
tagarsidan. Kraven i lagen delegationens sammansättning bör
inte kunna få till följd företagets skyldigheter bortfaller föratt den
händelse det finns brist i något hänseende. Om arbetsta-en t.ex.

i något land, där koncern har verksamhet, något skälgarna en av
underlåter ledamot i förhandlingsdelegationen,att utse en men
sådana ledamöter i övriga länder, bör koncernenutsetts ändå fullt

förhandlingsskyldig Åenligt reglernaut i 15 16 §§. andraanses -
sidan bör i sådana fall inte någon arbetstagarsidan kunna göra
gällande företaget inte har fullgjort sina skyldigheter,att detom
har förhandlat med den det konstituerade förhandlings-sättet
delegationen.

Andra frågor arbetstagarnas förhandlingsdelegation tasom upp
i 31 § och specialkommentaren därtill.

Kostnader

14§

Kostnaderna för arbetstagarnas förhandlingsdelegationatt skall
kunna utföra sina uppgifter skall bäras företaget eller det kon-av
trollerande företaget, i den mån kostnaderna skäliga.är

Bestämmelsen direktivets artikel 5.6.motsvarar
Enligt direktivet har EES-länderna möjlighet nationellaatt ge

regler begränsar kostnaderna för arbetstagarnas förhand-attsom
lingsdelegation skall kunna fullgöra sina uppgifter. Vi har bedömt

den naturliga begränsningenatt består imest i lagen förordnaatt
endast skäliga kostnader för syftet skallatt uppnås skall bärasatt
företaget eller det kontrollerande företaget. Vad skäligaav ärsom

kostnader får från fall till fall ochavgöras fråga kanär en som
lämnas till rättstillämpningen.över
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förordnafårEES-länderna attsärskiltdirektivet attl anges
fårkostnadsansvarföretagetskontrollerandeeller detföretagets

ocksåtorde detnormalfalletlenbarttillbegränsas expert. varaen
uppgiftersådanagällerdetsärskiltmed närskäligt somexpert,en

Förhandladvs.utföra,harförhandlingsdelegation attarbetstagarnas
avtal. Manföretagetkontrollerande etteller detföretagetmed om

för flerakostnadernadärsituationersigemellertid tänkakan ex-
förhandlingsdelegationarbetstagarnasskäliga. t.ex.ärperter om

delfrågor.i olikaolikaföreträdasvill experterav
förkostnaderskäliganormalfallet äri ärkostnaderAndra som

ochtolkningförlogi, traktamentenoch samtledamöternas resor
översättning.

företagsrådeuropeisktFörhandlingar om

l5§

förhand-påkallaskallkontrollerande företageteller detFöretaget
avtalförhandlingsdelegation ettarbetstagarnasmedlingar omom
informa-förförfarandeföretagsrâd ellereuropeiskt ett annatom

samråd.ochtion
överenskommelsetill nåskall syftaFörhandlingarna att omen

företagsråd ellereuropeiskt annatför ettriktlinjernade ettnärmare
samråd.ochinformationförförfarande

forhandlingsdelegationkan arbetstagarnasförhandlingarnaVid
självdenbiträdas utser.experter somav

förstaenligtföretagetkontrollerande ärdetellerFöretaget
europeisktförhandlingartillinitiativ ettskyldigtstycket att ta om
direktivetsBestämmelsenmotsvarande.företagsråd eller motsvarar

sakensiliggerstycket. Det attnaturförstaartikel och 5.45.1
detsåinledasskallförhandlingarna snartinnebärskyldigheten att
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kan ske. detta sammanhang kan erinras bestämmelsen i §l 20om
stupstocksreglerna slår till företaget eller det kontrolle-2 att om

i förhandlingrande företaget har ingå och dennavägrat vägranatt
har upphört inom månader.inte sex

Bestämmelsen i andra stycket direktivets artikel 6.1.motsvarar
bestämmelse innefattar uttryckligt krav bådapåDenna parternaett

samarbeta i förtroendefull anda och med inriktning motatt en en
träffa Överenskommelse.att en

i tredje stycket direktivets artikelBestämmelsen 5.4motsvarar
lagförslaget eller direktivet innehållerandra stycket. Varken någon

begränsning antalet det måste naturligtvis röraexperter,av men
medverkan tillföra för-sig eller flera kanexperterom en vars- -

objektiva positivt,handlingarna något grunder är settsom ur
synvinkel. vilken mån företaget eller det kontrol-arbetstagarnas I

förhand-lerande företaget skyldigt arbetstagarnasär ersättaatt
får medlingsdelegation för kostnader för experthjälpen bedömas

ledning 14av

16 §

arbetstagarnas förhandlingsdelegation skall kunna ingåFör att ett
förfarandeavtal europeiskt företagsråd eller förett annatom om

samråd och information till arbetstagarna, måste hälftenän avmer
ledamöterna i delegationen det.enas om

artikelBestämmelsen direktivets 6.5.motsvarar

17§

förhandlingsdelegation medArbetstagamas kan, minst två tredje-
besluta inte inleda sådana förhandlingardelar rösterna, attav som
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avbrytaavtal,ingå någotintesyftemedelleri 15 § attatt,avses
förhandlingar.pågående

forhandlingsdelegationsammankallabegäranEn att enomny
intebeslut,sådantefter parternatvå årtidigastkan ettgöras om

någotkommer annat.överens om

artikel 5.5.direktivetsBestämmelsen motsvarar

företagsrådeuropeisktAvtal om

återfinns i 18foretagsrådeuropeisktavtaletReglerna omom -
självbe-påminnaanledningfinns parternasatt19 §§. Det att om

förträdasskallintedirektivet när.enligtstämmanderätt

1s§

påverkardetföretagsråd skall,europeiskt attavtal utanI ett om
fastställassjälvbestämmanderätt,parternas

omfattasskallverksamheterellervilka företag av av-som
talet,

ledamö-antalsammansättning,företagsrådetseuropeiskadet
mandatperiod,ochplatserfördelningter, av

förförfarandetochuppgifterföretagsrådetseuropeiskadet
samråd,ochinformation

foretagsrådets mötes-europeiskadet mötenfor samtplatsen
längd,frekvensen och mötenas

ställasskallmateriellaekonomiska ochvilka resurser som
förfogandeföretagsrådetseuropeiska samttill det

omforhandlingsförfarande.ochlöptidavtalets
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Bestämmelsen direktivets artikel 6.2.motsvarar
Hänvisningen till självbestämmanderätt har be-parternas

handlat i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.3.1.
bestämmelsenl vissa frågor skall behandlas i avtaletanges som

europeiskt företagsråd. bakgrundMot regelnom parternasav om
självbestämmanderätt bör detta förstås så avtal kanatt ett vara
giltigt, det inte i detalj regleraräven alla de aspekter lyftsom som
fram i paragrafen. Snarare har skyldighet förhandlaparterna atten

och ställning till allt i paragrafen; bestämmelsentaom som anges
agenda för förhandlingarna.ger en

I 1 avtalet skall fastställa vilka företag elleratt verksam-anges
heter avtalet omfattar. Företaget eller det kontrollerande före-som

förhandlingsdelegationenoch kan såledestaget förfoga vilkaöver
företag eller verksamheter skall omfattas avtalet. inteOmsom av

bredare tillämpningsområde avtalats, torde företagsrådetsett till-
lämpningsområde all verksamhet i EES-länderna jfr bestäm-avse
melsen härom i direktivets artikel 1.4.

övrigtl skall avtalet fastställa företagsrådets sammansättning
och mandatperiod företagsrådets2, uppgifter 3, regler före-om
tagsrådets 4 och vilka ekonomiskamöten och materiella resurser
företagsrådet skall förfoga 5 avtalets löptidöver och för-samt
faranderegler för omforhandling avtalet 6.av

framstårDet också naturligt i avtalet andraatt äventasom upp
frågor. Vi tänker här främst regler vad skall hända vidom som
förändringar i arbetstagarstyrkans sammansättning betingassom av

fusionering eller försäljning företag ellert.ex. aktualiserasav som
Ävenandra skäl. bestämmelser vad skall händaav om som om

avtalet löper avtal träffas inom viss tidut utan jfratt ett nytt en
20 specialmotiveringen§ därtill.om

Om avtal europeiskt företagsråd inte träffas inomett årom tre
från begäran förhandling enligt 10 skall, inte någonom om

regel blir tillämplig, europeiskt företagsråd ändå inrättasettannan
enligt stupstocksreglerna i 21 30 §§.-
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19§

riktlin-avtalaforetagsråd kan parternaavtal omförställetl ett om
infor-ochsamrådförfarande förinrättandetför annatjerna ettav

arbets-tillinformationdelsomfattaskallriktlinjerSådanamation.
frågorgränsöverskridandesärskilt somrepresentanter, omtagarnas

dels hurintressen,arbetstagarnasinverkanbetydandehar en
forsammanträda attskall ha rätt attarbetstagarrepresentanterna

fått.hardeinformationdendiskutera

och 6.3.artikel 1.3direktivetsBestämmelsen motsvarar
skriftligtfrågaskall ettdetframgårdirektivet omattAv vara

ochinformations-fleraelleromfattakanbeslutet ettochavtal att
samrådsförfaranden.

förfarande.alternativadettakravtvåendastställerDirektivet
gällaskallsärskiltinformationenförstadet attFör anges

inverkanbetydandehar ar-gränsöverskridande frågor ensom
skallavtaletdetandra attdetFörintressen. angesbetstagarnas

skall ha rätt attarbetstagarnahur samman-förriktlinjerinnehålla
fått.deinformationdendryftaförträda somatt

vad den gräns-intesåledes närmareframgårdirektivetAv
artikeldirektivetsomfatta. Avskallinformationenöverskridande

skallinteförfarandeavtal om-dock annatframgår ett6.4 att om
avtalet. Oavsettiintedettastupstocksreglerna, angesfattas omav

gränsöverskridandedeslutsatsendendra attkunnabördetta man
i 25sådanabör angesfrågorna somvaraavsessom

sätt ettträffasförfarande somavtal sammaannatEtt ettom
skydd förBestämmelsernaföretagsråd.europeiskt omavtal om

i 32rättegångochskadeståndsekretess,arbetstagarrepresentanter,
målförfarande. l ettavtal omannatgäller ett§§37 även om- förhandlings-arbetstagarnasväckastalandockfårskadestånd av

avtal annatorganisation, ettfacklig etteller omdelegation omen
europeiskabaradet ärberorDetta attingåtts.harförfarande
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företagsråd och arbetstagarnas förhandlingsdelegation harsom
rättskapacitet enligt 31

Stupstocksreglerna

Under denna rubrik har samlats alla regler de särskilda stup-om
stocksreglerna. regler kallas i den svenska översättningenDessa av
direktivet för tilläggsföreskrifter. uttryck emellertidDetta miss-är
visande, eftersom det inte sig regler tillskall läggasrör om som
andra regler, regler skall slå till framföralltutan om som om par-

i viss situation inte kan komma Sådana regleröverens.terna en
kallas i dagligt tal, i arbetsrätten,synnerhet inom för stupstockar
eller stupstocksregler.

valda uttrycket kan måhända framstå ovanligt.Det ossav som
sig det uttryck har med allde-Det rör använtstrots ettom som en

les särskild och väl definierad innebörd denmellan påparterna
svenska arbetsmarknaden i decennier. Såvitt känner till finns det
inget 0rd beskriver Visak. väljer därförannat attsom samma an-
vända det i lagförslaget.även

stupstocksreglerna skall tillämpasNär

20§

Bestämmelserna i inrättande21 30 europeiskt före-ettom av-
skall tillämpastagsråd om

Företaget eller det kontrollerande företaget och arbetstagar-
förhandlingsdelegation kommer det,överensnas om

företaget eller det kontrollerande företaget inledavägrar att
förhandlingar med förhandlingsdelegationarbetstagarnas inom sex

från denmånader begäran i 12som avses
företaget eller det kontrollerande företaget och arbetstagar-

förhandlingsdelegation inte har nått överenskommelsenas en om
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ibegäranfrån denårinomföretagsrådeuropeiskt tre avsessom
eller§12

lagi dennabestämmelsernaenligtträffatsharavtal4. ett som
må-inomträffatsharavtal inteochgällaupphör nyttett sexatt

upphörandet.frånnader

skall tillämpas. Motsva-stupstocksreglernaParagrafen näranger
artikel 7.1.direktivetibestämmelserande är

skallstupstocksreglernadirektivtextensvenskaden attl anges
förhandlings-särskildaeller detledningencentralagälla denom
dock be-engelskadetta. attbeslutar Den textenorganet anger
and thecentraltheskall gällastämmelserna management spe-om

såledesskallStupstocksreglemadecide.bodynegotiatingcial so
detta.överenskommelseträffasdettillämpas omenom

förförfarandeföretagsråd ellereuropeisktavtal annatOm om
stupstocksreglerna iträderträffas,inteinformationsamråd och

kontrollerande företaget vägrardet attellerkraft, företagetom
minst 100detmånader fråninomförhandlingar attingå i ar-sex

förhandlingarför dem begärtellerbetstagare representanter om
förfarandeföretagsråd ellereuropeiskt annatinrättande ettomav

för hur dennaLedningenligt 12samrådellerinformationför
rättspraxis harsvenskai denkan hämtasskall tolkasregel som

innebärförhandlingsvägran. Detta attutvecklats kring begreppet
hainte tordekontrollerande företaget väg-eller detföretaget anses

eller detföretagetdet inte kan läggasförhandlingar,inledarat om
har kommitinteförhandlingartill lastkontrollerande företaget att

till stånd.
fall företagetdetförskall också tillämpasStupstocksreglema

överenskommelseinte nårkontrollerande företageteller det en
från begä-årinomförhandlingsdelegationmed arbetstagarnas tre

inkom-hakanbegäranenligt Närförhandling 12 ansesran om
till 12mit behandlas i kommentaren

inte tillämpasskall däremotföreskrifternaalternativaDe om
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avtal europeiskt företagsråd ellerett för-ettom annatom
farande för information och samråd träffas direktivetsse artikel
6.4.,

sådant avtal gränsöverskridande informationett om som
i § redan4 har träffats före lagens ikraftträdande direkti-seavses

artikel 13,vets
arbetstagarnas förhandlingsdelegation i enlighet med 17 §

beslutar inte inleda förhandlingar europeisktatt företagsrådom
eller förfarande eller avbryter sådana förhandlingarannat i syfte

inte ingå något avtal se artikel 5.5att . Man bör observera detatt
föreliggerhär skillnaden jämfört med vad gäller för-en som om

handlingarna inte leder till något avtal inom år.tre
direktivetI inte vad skall gälla avtalettanges som om som

i denna lag upphör gälla förnyas elleratt utan att ersättasavses
med avtal. Enligt 18 § skall avtalett nytt europeiskt före-ett om
tagsråd innehålla regler bl.a. hur avtalet skall omförhandlas.om

får också förutsättasDet sådana frågor regleras i de avtalatt som
ingås. Skulle det avsedd situation uppstå, framstårtrots deten nu
enligt vår mening ändamålsenligt stupstocksreglernamest attsom
börjar gälla efter viss karenstid, förslagsvis månader. Skäleten sex
för detta främst det framstårär onödigt i denatt tungrott attsom
situationen börja från början med utseende arbetstagarnasom av
förhandlingsdelegation etc.

När det gäller avtal har träffats före lagens ikraftträdande,som
följande bedömning.gör Det inte i direktivet vadanges som

skall gälla, sådana avtal upphör. förDet svårtär över-attom oss
blicka vad bör gälla för tiden efter år 1999, särskilt detsom som

sig och oprövad lagstiftning.rör Vi utgår emellertid frånom en ny
lagstiftaren fortlöpande kommer följaatt utvecklingen detatt när

gäller europeiska företagsråd i detta hänseende jfr direktivets
artikel 15. Mot denna bakgrund föreslår ignen särskild regel
för vad skall gälla i denna situation.som
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arbetsutskottetochföretagsrådeteuropeiskaDet

21§

tillinformationochmedsamrådforföretagsrådeuropeisktEtt
inrättas.skallarbetstagarna

och högstminstbeståskallforetagsrådet treeuropeiskaDet av
arbetsordning.sinfastställasjälvskallFöretagsrådetledamöter.30

arbetsutskottsiginomkanföretagsrådet ettutseeuropeiskaDet
ledamöter.högstbestår treavsom

tilläggsforeskrifterdirektivetsBestämmelsen motsvarar
alltså nå-till, kanslagitharstupstocksreglernadåläge,dettal

samrådochinformationförformorganisatorisk somannangon
införas.intei 19avses

iföretagsrådetiledamöterantaletreglerasstycketandra en-l
skallAntalettilläggsföreskrifter lc.direktivetsmed varalighet

företagsrâdetsföreskrifter30. Närmareoch högstminst omtre
i 22sammansättning ges

kansiginomföretagsrådet ettutsestyckettredje attl anges
Bestämmelsenledamöter. motsvararhögstarbetsutskott treom

tilläggsforeskrifter lc.direktivets
ellerföretagetdettadetarbetsutskott ärfinnsdetOm somett

särskildasådanaunderrättaskallföretagetkontrollerandedet om
arbetstagar-påverkarutsträckningavsevärdiomständigheter som

jfr 26 §.intressennas
arbetsut-ordetinteanvändsöversättningsvenskadirektivetsI

harvadEnligtkommitté.särskildtalasdärskott, utan enom
kollekti-svenskaimotsvarandevanligtdetinhämtat attär organ

detanvändavaltvi harvarför attarbetsutskott,benämnsvavtal
ordet.
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europeiska företagsrådetsDet sammansättning

22§

det europeiska företagsrådet skallI finnas minst företrädare fören
arbetstagarna i varje EES-land där företaget, det kontrollerande
företaget eller något kontrollerat företag har verksamhet.

Därefter skall platserna i företagsrådet fördelas så att
ytterligare ledamot för varje medlemsstat där minstutsesen

% mindre25 50 % företagets eller koncernensänmen av an-
ställda finns,

ytterligaretvå ledamöter för varje medlemsstat därutses
minst mindre50 % 75 % företagets eller koncernensänmen av
anställda finns eller

ytterligare ledamöter för den medlemsstat där minsttre utses
företagets% eller75 koncernens anställda finns.av

Om inte de lokala arbetstagarorganisationerna kommer överens
skall den svenska ledamoten den lokala arbets-annat, utsesom av

tagarorganisation bunden kollektivavtal i förhållande tillärsom av
företaget och företräder det antalet de kollektivav-störstasom av
talsbundna arbetstagarna vid företaget. Om det frågaär att utseom
flera ledamöter och det finns flera kollektivavtalsbundna arbets-
tagarorganisationer, skall den ordning för utseende arbetstagar-av

finns angiven i andra,8 § tredje och femterepresentanter som
styckena lagen 1987: 1245 styrelserepresentation för de priva-om
tanställda gälla i tillämpliga delar.

företagetOm inte bundet kollektivavtal förhållandei tillär av
arbetstagarorganisation,någon skall de svenska ledamöterna utses

den arbetstagarorganisation företräder flest anställda,av som om
inte de lokala arbetstagarorganisationerna kommer överens om
annat.

Vid tillämpningen tredje och fjärde styckena skall lokalaav
arbetstagarorganisationer tillhör huvudorganisationsom samma

organisation.anses som en
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företagsrådetsbestämmelserinnehållerParagrafen samman-om
tilläggsföreskrifter ldirektivetssättning. Den motsvarar

arbetstagarnasavseendefinns i 13 §bestämmelserMotsvarande
skallledamöternasammansättning. Avförhandlingsdelegations

eller kon-där företagetEES-landföreträdaledamotminst etten
företagsrådet finnasdet iskallverksamhet. Därutöverharcernen

vidarbetstagareantalettillförhållandeiledamöterytterligare
skallfördelning Iproportionell göras.dvs.verksamheterna, en

till.skallfördelningdennaockså hurparagrafen anges
tillspecialmotiveringenanfört ivad vitillhänvisarövrigtl

13

uppgifterföretagsrådetseuropeiskaDet

23§

infonna-samråd ochtillskall haföretagsrådeteuropeiska rättDet
beröri frågortion endast som

hela företaget,-
ellerkoncernen-

belägnaföretagverksamheter eller ärdessasminst två somav-
medlemsstater.i olika

i 34eller koncernersådana företagdet gällerNär avsessom
till debegränsasbefogenheterföretagsrådetseuropeiskaskall det

berörfrågor som
EES-län-inomliggerföretagellerverksamhetersamtliga som-

ellerderna
eller företa-verksamheternatvåminstberörde frågor avsom-

EES-ländema.inomliggergen som
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paragrafenl regleras vilka frågor det europeiska företagsrådetsom
till informationhar och samråd Bestämmelsenrätt motsvarar

direktivets tilläggsföreskrifter l a.
Företagsrådets till information och samråd begränsad tillrätt är

frågor hela företaget eller hela koncernen, eller frågorrörsom som
minstberör två verksamheter i olika EES-länder. Om företaget

eller det kontrollerande företaget inte har i EES-länderna,säte
skall informationen och samrådet omfatta endast frågor berörsom
samtliga verksamheter eller företag finns inom EES-ländernasom
eller frågor berör verksamhet i minst två EES-länder. Frågor-som

skall med andra ord gränsöverskridande och omfatta verk-na vara
samhet i minst två EES-länder. Begränsningen således siktetar

frågor.kretsen av
förtjänarDet påpekas det nationella förhandlingssystemetatt att

inte påverkas stupstocksreglerna blir tillämpliga.attav

24§

europeiska företagsrådet skallDet fortlöpande underrätta företaget
eller det kontrollerande företaget sin sammansättning.om

Bestämmelsen direktivets tilläggsföreskrifter lmotsvarar e.

till samråd och informationRätt

25§

eller detFöretaget kontrollerande företaget skall minst gången om
året sammantráfa med det europeiska företagsrådet och därvid ge
information och samråda utvecklingen i företagets eller kon-om

affärsverksamhet och dess framtidsutsikter.cernens om
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företagetkontrollerandedetellerföretagetskallInför gemötet
förhållan-deskriftligföretagsrådeteuropeiska rapportdet omen

handlaskallden mötet om.som
nämligenförhållanden,följandehandlasärskiltskallMötet om

struktur,eller koncernensföretagets
finansiella situa-ochekonomiskaeller koncernensFöretagets

tion,
koncernenselleri företagetsutvecklingenFörväntadeden

försäljning,ochproduktionverksamhet,
utveckling,förmodadedettasochsysselsättningsläget

organisationsförändringar,betydandeochinvesteringar
produktionsprocesser,ellerarbetsmetoderinförandet nyaav

produktionsöverföringar,
fusioneringar,

verksamheterföretag,nedläggningellernedskärningar av
dessadelarbetydandeeller samtav

uppsägningar.kollektiva10.

tilläggsföreskrifterdirektivetsBestämmelsen motsvarar
företagsrådet hareuropeiskadetfaststycket läggsförstal att

ellerföretagetmedSammanträffande årfalltill i etträtt vart per
Även dockfall kani dettakontrollerande företaget. parternadet

särskildasådanasammanträffanden. Omflerträffa avtal om-om
sammanträf-ytterligarei kan26 §inträffarständigheter avsessom

aktuella.blifanden
skrift-tillställasskallföretagsrådetstycketandral att enanges

behandla.skall Attförhållandende mötetlig rap-rapport somom
direktivtextenframgåskriftlig fårskall somporten avansesvara

densammanställtsgrundvalpå rapport cen-avsomav enanger
by thedrawnofbasison theledningentrala report cen-upa---

management.tral
skall behandlas påde frågorstycket räknastredjel somupp

uppsägning-kollektivasista punktengäller dendetNärmötet. om
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intedet nödvändigt de förestående kollektivaär uppsägning-attar
verksamheter i ländertvå for frågan skall betecknasattarna avser

gränsöverskridande. räckerDet arbetsbristuppsägningenattsom
berör eller har sin orsak i företaget eller koncernen eller i fallvart
i verksamheter i två EES-länder.

Uttrycket kollektiva uppsägningar har valts i anslutning till
direktivtexten och får den innebörd följer EU-rättensges som av
regler.

26§

eller det kontrollerandeFöretaget företaget skall, så det kansnart
ske, underrätta arbetsutskottet särskilda omständigheter iom som
avsevärd utsträckning påverkar arbetstagarnas intressen, särskilt

omlokalisering,vid nedläggning verksamheter eller företag ellerav
kollektiva uppsägningar.

ellerFöretaget det kontrollerande företaget skall sammantráfa
med arbetsutskottet för informera och samråda med detta,att om
arbetsutskottet begär det. Vid sådana sammanträffanden har dess-

de medlemmar i det europeiska företagsrådet harutom valtssom
eller de verksamheter eller företagutnämnts direkt be-ärav som
rörda åtgärderna delta.rätt attav

Inför skall företaget eller det kontrollerandemötet företaget ge
arbetsutskottet skriftlig de förhållandenrapport möteten om som
skall handla Arbetsutskottet har sigrätt överatt yttraom. rappor-
ten.

det inteOm finns något arbetsutskott, gäller kraven under-
rättelse, samråd och information i förhållande till det europeiska
företagsrådet.

Bestämmelsen direktivets tilläggsföreskriftermotsvarar
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arbetsutskottetalternativtföretagsrådetParagrafen attanger
inträffar på-omständighetersärskildaskall underrättas, somom

reglerdärutöver närmareDetintressen.arbetstagarnasverkar ges
motsvarandeSammanträffandeochskriftligtill rapporträttom

ellerfall företageti dessaibestårSkillnadenireglerna 25 att
arbetsut-underrättaskallsärskiltdelskontrollerande företagetdet

arbetsutskottet,tillsigvändaskalldelsföretagsrådet,ellerskottet
företagsrådet.tillförställetisådant är utsett,ettom

beslutsprocesssinskedevilketifrågaviktigmycket ärEn av
skall underrättaföretagetkontrollerandedetellerföretagetsom

tänkakanomständigheterna. Mansärskildadearbetsutskottet om
efterskekandetfrånalltfrågan; t.o.m.denolika attsig svar

fårbestämmelsentillverkställtochfattatbeslutet attdet ansesär
kontrollerande företageteller det attföretagetinnefatta kravett

hararbetsutskottetmedsamråd ägttill dessbeslutetmed ettvänta
emellertid intekanfråganpåSvaretbegärs.sådantettomrum,

di-med hursammanhängersammanhang yttersti detta utanges
för EU:sinomtolkashänseende kommerrektivet i detta att ramen

tvingarregelsvensksärskildingenföreslårVirättsordning. som
samrådet påförläggakontrollerande företageteller det attföretaget

i beslutsprocessen.stadiumvisstnågot
kon-detellerföretagetöversättningenden svenska attI anges

omplaceringar. Dettaunderrättaskalltrollerande företaget om
uttrycketspråkdräktenengelskadeniuttryck avmotsvaras

fel,omplaceringuttrycketledermeningEnligt vårrelocations.
särskilda bety-fleraellerhardetbakgrundsärskilt attmot enav

ipraxis.och Detlagstiftningarbetsrättsliginomdelser avsessom
ellerenheterhelaomflyttningartordeartikeln större ar-avvara

svenska ordetdetliggerföreteelser närmarebetsplatser, om-som
använda ordetdärför valtVi haromplacering.lokalisering attän

förslag.omlokalisering i vårt
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Regler för det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet

27 §

europeiskaDet företagsrådet eller arbetsutskottet får biträdas av
de självaexperter utser.som

Bestämmelsen direktivets tilläggsföreskriftermotsvarar
Kostnaderna för experthjälpen skall enligt bäras30 § före-av

eller det kontrollerande Företaget itaget den mån de skäliga.är
övrigtI hänvisas till specialmotiveringen till tredje15 § styck-

et.

28§

europeiskaDet företagsrådet eller arbetsutskottet har rätt att sam-
manträda enskilt inför sammanträffanden med företaget eller det
kontrollerande företaget.

Därutöver har det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet
sammanträda enskilträtt ytterligare gångatt år.en per

Första stycket direktivets tilläggsföreskriftermotsvarar
Andra stycket har ingen motsvarighet i direktivet. Vi anser

emellertid det rimligt kravär arbetstagarrepresentanternaatt ett att
får tillfälle träffas åtminstone två gånger årligen företagetsatt
eller det kontrollerande företagets bekostnad, detta inteäven om

i anslutning tilläger sammanträde Företagetmed eller detettrum
kontrollerande företaget. finnsDet givetvis inget hindrar attsom
företaget eller det kontrollerande företaget sammanträder oftare
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arbetsutskotteteller änföretagsrådeteuropeiskadet an-med som
stupstocksreglerna.iges

29§

informeraskallarbetsutskottetellerföretagsrådeteuropeiskaDet
kontrolle-eller detföretagetvidför arbetstagarnarepresentanterna

ochinformations-utgångeni ochinnehålletföretagetrande avom
arbetstagarrepresen-någrafinnsintedetOmsamrådsförfarandet.

informeras.samtliga arbetstagareskalltanter,

tilläggsföreskrifterdirektivetsBestämmelsen motsvarar
arbetstagaror-naturligtSverigeidet attframgåttharSom är se

enligtarbetstagarnaför ävenganisationerna representantersom
Informationsskyldig-till §.12specialmotiveringenlag jfrdenna

organisationerfackligadefullgjortsdärför hatordeheten somom
anledningintefinnsDetinformerats.harföreträder arbetstagarna

vidarebefor-i sinorganisationernafackligade turän attanta annat
lämpligt sätt.till arbetstagarnainformationen ettdrar

Kostnader

30 §

skallkostnaderarbetsutskottetsochforetagsrådetseuropeiskaDet
måni denföretaget,kontrollerandedetellerföretagetbäras av

skäliga.kostnaderna är

tilläggsföreskritterdirektivetsBestämmelsen motsvarar
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Enligt direktivet har EES-länderna möjlighet nationellaatt ge
regler begränsar kostnaderna för det europeiska företags-attsom
rådet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Vi har bedömt denatt

naturliga begränsningen består i i lagen förordnamest att att en-
dast skäliga kostnader för syftet skall uppnås skall bärasatt av
företaget eller det kontrollerande företaget. Vad skäligaärsom
kostnader får från fall till fall ochavgöras fråga kanär en som
lämnas till rättstillämpningen.över

direktivetl särskilt EES-länderna får förordnaatt attanges
företagets eller det kontrollerande företagets kostnadsansvar får
begränsas till enbart normalfalletI torde det ocksåexpert.en vara
skäligt med kan också tänka sig kost-fall därexpert,en men man
naderna för flera skäliga, inför eller vidärexperter t.ex. samman-
träden där flera artskilda, mycket komplicerade före-eller sällan
kommande ärenden kommer upp.

Andra kostnader i normalfallet skäliga kostnader förär ärsom
ledamöternas och logi, traktamenten för tolkning ochsamtresor
översättning, detta nödvändigt.ärom

Övriga bestämmelser

Under denna rubrik samlas bestämmelser bl.a. tyst-om ansvar,
nadsplikt, skadestånd och rättegång.

31§

Arbetstagamas förhandlingsdelegation och europeiskt företags-ett
råd förvärvakan rättigheter och ikläda sig skyldigheter förasamt
talan inför domstolar och andra myndigheter.

När europeiskt företagsråd börjar verka allaett detövertar rät-
tigheter och skyldigheter från arbetstagarnas förhandlingsdelega-
tion och inträder i avtalet europeiskt företagsråd.partsom om



74Specialmotivering e1995:115SOU

brottmåsteeffektiva, motbliskallbestämmelserlagensFör att
artikel 11.direktivetstill dettadomstol jfribeivraskunnadem

tillskapaändamålsenliga systemettär attdetbedömerVi mestatt
svenskaexisterandedettillanslutermöjligt sys-så nära somsom

påföljd för brottfrämstaskadeståndverkningsfullamed somtemet
område.arbetsrättensavtalochlagmot

befintligtnågot rätts-finnsintedethärvidproblemEtt är att nu
bärarenaturligkanarbetstagarsidan sägassubjekt vara ensom

denVilagen attskyldigheterochrättigheterde anserger.somav
uppbyggnaddirektivets ärmedbäst överenslösning stämmersom

detochförhandlingsdelegationarbetstagarnastillerkänna euro-att
för-dvs.rättskapacitet,kallabrukarvadföretagsrådetpeiska man

demkunnaskyldigheter göraoch atträttigheter samthamågan att
låtaanledningingendäremot attfinnsdomstol. Detinförgällande
sig,förtalanföraföretagsrådetochförhandlingsdelegationen var

därförföreslårViintressen.bärarebådadeeftersom är sammaav
förhand-börverka,börjar överdet taföretagsrådet, näratt

skyldigheter.ochrättighetersamtligalingsdelegationens
arbetstagarnasregleringenföreslagna är attdenföljdEn av

till, ifinnasupphör närenkelt ettheltförhandlingsdelegation att
före-skefårvilket närverka,börjarföretagsrådeuropeiskt anses

sammanträde. Påsitt förstavid motsva-sigkonstituerartagsrådet
förvärvaförhandlingsdelegationarbetstagarnaskanrande ansessätt

speci-och12 §jfrsigkonstituerar ävendenrättskapacitetsin när
därtill.almotiveringen

deordninglämplig attdetskjutaskanDet att vara ensynes
firma-behörigasiglag inomdennaenligt utserinrättassomorgan

preskrip-detanke påmedminstinteviktigt,tecknare. Detta är
föreslår.tionsfrister som
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Skydd för arbetstagarrepresentanter

32§

Bestämmelserna i första3 § stycket, 4 och§ 6 8 lagen-
1974:358 facklig förtroendemans ställning arbetsplatsenom
skall gälla på motsvarande för arbetstagarrepresentantersätt ärsom
anställda i Sverige och utför uppgifter enligt denna lag.

arbetstagarrepresentanterDe verksamma enligt denna lagärsom
skall enligt direktivets artikel 10 tillförsäkrade skyddvara samma

nationell lagstiftning eller praxis arbetstagarnassom ger represen-
svensk lagstiftningl finns antal regler kan bli till-tanter. ett som

lämpliga i detta sammanhang. Medbestämmandelagen innehåller i
7-9 regler föreningsrätt. fungerarDe arbetstagar-om som som

enligt den föreslagna lagen fackligarepresentanter utsesnu av
organisationer, vilket innebär de nämnda föreningsrättsligaatt
bestämmelserna gäller för dem.

Vidare finns skydd uppsägning grund verksam-ett mot av
heten arbetstagarrepresentant i reglerna saklig grund försom om
uppsägning och laglig grund för avskedande i anställningsskydds-
lagen.

finnsDet emellertid också behov skyddsregler i dennaett av
lag. Sådana regler har tagits i paragrafen, hänvisar till vissasom
delar förtroendemannalagen. Det gäller regeln i första3 §av
stycket arbetsgivaren inte får hindra förtroendemanatt attom en
fullgöra sitt uppdrag, till bibehållna anställningsvillkorrätten och
det s.k. efterskyddet i 4 reglerna till ledighet och betal-rättom
ning under ledigheten i och6 och7 slutligen företrädesrätten
till fortsatt anställning i 8 liggerDet i sakens skydds-natur att
reglerna i förtroendemannalagen skall tillämpas för det falläven
arbetstagarrepresentantens uppdrag utförs i företag detänett annat
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före-europeisktledamothon ettanställd ärhon avt.ex.är om
arbetsgivarföretaget.tillmoderbolagitagsråd ett

iregelnunderstrykassärskilt attsammanhangdettaibörDet
förförpliktelseinnebärförtroendemannalagenstycketförsta en3 §

utfö-underlättasökapositivtomfattningskäligiarbetsgivaren att
och 216.1621974:88jfruppdragetrandet s.prop.av

Tyvsmacávplikl

§33

tystnads-föreskrivafårföretagetkontrollerandedetellerFöretaget
uppgifterutföroch experterarbetstagarrepresentanterplikt för som

företagetstillhänsynmednödvändigtdetlag, ärdennaenligt om
bästa.

förinformationmottagit etthartystnadspliktunderDen som
tystnadspliktenhinderfårräkning,företagsråds utaneuropeiskt av

företags-ledamöternaandratill devidareinformationen avföra
tystnads-gällerfallsådantIföretagsrådetstilloch experter.rådet

dem.förplikten även
förhandlings-arbetstagarnasför ledamötergäller ävenDetta av

enligt den-informationsamråd ochförandraochdelegation organ
lag.na

i denmedlemsstaternaför attartikel 8ilämnar öppetDirektivet
förtroligförtystnadspliktförordnalagstiftningennationella om

med-ireglernainarbetadeväldeVi harinformation. övervägt om
avseende. Somi dettatillämpaskan ävenbestämmandelagen ser

till-vidaretillsåtminstoneskälemellertiddetfinnssaken att --
föreskriva tyst-arbetsgivaren rätt attregellämpa som geren

obefogat. Fördetta ärarbetstagaren attnadsplikt, även anserom
ochkoncernnivå ärännu nyttsamarbetetfrämsttalardetta att

förhandlings-arbetstagarnasankommasedanfårDetoprövat.
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delegation, det europeiska företagsrådet eller, i förekommande fall,
kollektivavtalsbunden facklig organisation föra talanatten om

brott denna lag, tystnadsplikten felaktigt pålagd.mot Härom anses
kan erinras de möjligheter till s.k. interimistiska beslutom som

i rättegångsbalken och arbetstvistlagen.ges
Med vårt förslag till regel tystnadsplikt minskar också be-om

hovet möjligheter för företaget eller det kontrollerande företagetav
hemlighålla information för arbetstagarna, särskilt bak-att sett mot

grund det inte finns något uttryckligt krav företagetpå ellerattav
det kontrollerande företaget förhandla före beslut, i denatt som
svenska lagstiftningen.

Genom föreskriften tystnadsplikt får förekomma enbartattom
i de fall där det nödvändigt med hänsyn till företagets ellerär det
kontrollerande företagets bästa, hänsyn till arbetstagarnas in-tas

möjliga öppenhet.störstatresse av
skulle kunnaDet hävdas den föreslagna bestämmelsenatt nu

avviker från direktivet, där det inte någon uttryckliggörs avgräns-
ning med hänsyn till företagets eller det kontrollerande företagets

Övervägandebehov. skäl talar emellertid för direktivet inteatt
skall tolkas företagetså eller det kontrollerande företaget kanatt
föreskriva tystnadsplikt detta motiverat. tolkningDennaärutan att

förbehållen EG-domstolen. Vi detär värdeäratt stort attanser av
regel införs i den svenska lagen, inte minst bakgrundmot atten en

sådan regel arbetstagarna möjlighet få skälen för tystnads-attger
plikten prövade inom för interimistiskt förfarande.även ettramen

Bestämmelsen i andra stycket ansluter till motsvarande bestäm-
melse i medbestämmandelagen. Det rimligt tillåtaattsynes en
arbetstagare tystnadsplikten föra informationen vidareatt trots
inom särskilt angiven krets.snäv,en

enligtLagen vår bedömning i föroch sig tillämpligär även
offentlig verksamhet, så länge det inte sig myndighetsutöv-rör om
ning jfr 6 och§ specialmotiveringen därtill. andral 42 § stycket
lagen 1994:260 offentlig anställning LOA stadgas attom
20 21 medbestämmandelagen inte skall tillämpas i statliga,-
kommunala, landstingskommunala, kyrkokommunala eller försäk-
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bestämmel-ställetifall gällerdessaringskasseanställningar. För
bestämmelserSärskilda tyst-1980:100.sekretesslageni omserna

ochkap. 1jfr 36områdetkyrkligadetförnadsplikt finns även
till dessahänvisningsärskild1992:300. Någonkyrkolagen2

verk-någonvisa sigdetSkullenödvändig. attintelagar anser
dennaträffadeskyrkolagenellerLOAomfattassamhet avavsom

införas isärreglerföranledameningenligt vår attdettalag, bör
lagar.dessa

förpliktelsernaförAnsvaret

34§

i nå-harinteföretagetkontrollerande sätedetellerföretagetOm
harföretagetkontrollerandedetelleroch företagetEES-landgot

förpliktelser,dessafullgöraSverigeimedföretag säte attettutsett
svenska företaget.detlag åviladennaenligtförpliktelsernaskall

iharinteföretagetkontrollerande sätedetellerföretagetOm
i någotföretagnågotharhellerinteEES-land och utsettnågot

svenskaåvila detlagdennaenligtförpliktelsernaskallEES-land,
arbets-flerfinnskoncernenellerföretagetdet inomföretaget, om

EES-land.i någotSverigei annatäntagare

kontrolle-detellerföretagetsituationenbehandlarParagrafen att
EES-land.någotSverige ellerihar annatinteföretagetrande säte

före-nödvändigtartikel 4.2direktivetstill attmed hänsynDet är
lagen.enligtförpliktelsernaförskall bäraskriva ansvaretsomvem

medföretagpeka sätealltsådetgäller när ettsvensk del att utFör
lag,enligt dennaförpliktelsernaförskall bäraSverigei ansvaret

koncern.dotterbolag iendastföretaget är ettäven enom
enligtförpliktelsernaförreglernaallmänna ansvaretDe om

iåterfinns 11lagen
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kanDet här inskjutas den Föreslagna lagen inte direktatt be-
de många och svåra frågor inställer sig vilket landssvarar som om

lag skall tillämpas i viss situation. Sådana frågor får be-som en
med ledning i den internationella och dessprocessrättensvaras

särskilda regler arbetsrättens område jfr härtill betänkandet Lex
Britannia, Ds 1994:13, särskilt 43 ff: AD 1995även l20.s. se nr
En sak det kanär betydelse vid valetatt mellanstorannan vara av

tillämpa eller inte tillämpa svenskatt anspråkrätt grundasatt ett
denna lag i och för sig.

Skadestånd

35§

bryterDen denna lag ellermot avtal europeisktmot ettsom om
företagsråd eller förfarande för informationett annat skallom er-

uppkommen skada i enlighetsätta med bestämmelserna i 54 -
56 §§, 57 § andra stycket, 60 § första stycket och 61 62 Ia--

1976:580 medbestämmande i arbetslivet.gen om
Vid tillämpningen dessa bestämmelser skall vad sägsav som
arbetsgivare gälla för företag eller kontrollerandeäven företagom

och vad arbetstagarorganisationsägs gälla för detävensom om
europeiska företagsrådet, arbetstagarnas förhandlingsdelegation
eller för information till ochannat samråd med arbetstagare.organ

Om det inte finns något europeiskt företagsråd eller arbetsta-
förhandlingsdelegation kan föra talan enligt denna lag,garnas som

företaget eller det kontrollerandeär företaget skadeståndsskyldigt
de arbetstagarorganisationer i förhållandegentemot till vilka det är

bundet kollektivavtal.av

dennaI paragraf regler skadeståndsskyldighet för denges om som
bryter lagen eller avtal omfattasmot lagen.mot ett l detsom av
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medbe-iskadeståndsreglernatilldärviddethänvisasstycketförsta
tillämpningenvidjämställerstycketandrastämmandelagen. Det av

arbetsgivaremedföretagkontrollerandeellerföretagreglernade
förhandlingsdelega-arbetstagarnasföretagsråd ocheuropeisktsamt

för-arbetstagarnasarbetstagarorganisation. Innanmedtion m.m.
naturligtingetdetfinnsbildatsharhandlingsdelegation somorgan

lagen.brottpåtalakan mot
före-vid tvistersituationer,i vissadet t.ex.Vi bedömer omatt

stupstocksreg-enligteller§eller 12enligt 11skyldighetertagets
kanarbetstagarsidannågonbehovfinnaskanlerna, somav

ellerföretagetsigkanefterlevnad. Det röra attlagensövervaka om
hurupplysningarkontrollerande företaget vägrar attdet omge

ledakannågotländer,olikaifinnsarbetstagaremånga somsom
bildas.kan Detförhandlingsdelegationarbetstagarnasingentill att

inrättaenkelthelt ettföretaget vägrar attsigocksåkan röra attom
liggerstupstocksreglerna. Det när-enligtföretagsrådeuropreiskt

organi-fackligakollektivavtalsbärandedehandstill attmast ge
sammanhangandraibrukardenna Dessa ansessationerna rätt.

§enligt 13och de hararbetstagarna,förföreträdarebehörigasom
arbetstagar-iledamötersvenskagällerdethuvudrollen att utsenär

förhandlingsdelegation.nas
där företagetsituation,Även återstårlösningmed denna en

inte kanbetraktandeytligtvidföretagetkontrollerandedet etteller
avtal.eller Detlagenbrottgrundsanktion motnågonnås avav

inteföretagetkontrollerandeeller detföretagetfall därsigrör om
innebärSvenskhuvud rättkollektivavtal taget.bundet överär av
fackligmedlem iblihararbetstagarevarje rättemellertid att enatt

det kon-ellerföretagetförverkadenochorganisation attgenom
ocksåkankollektivavtal. Sakenbundetblirföretagettrollerande av

intebestår,intesituationenbeskrivnadensåuttryckas omatt nu
intesituationendärförViden. attarbetstagarna accepterar anser

särskilt.reglerasbehöver
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Rättegång

36 §

Mål tillämpningen denna lag skall handläggas enligt lagenom av
1974:371 rättegången i arbetstvister.om

Vid tillämpningen nämnda lag skall vad sägsav som om ar-
betsgivare gälla för företag eller kontrollerandeäven företag och
vad arbetstagarorganisationsägs gälla för europeisktävensom om
företagsråd, arbetstagarnas förhandlingsdelegation eller annat organ
för information till och samråd med arbetstagare. Vad därsom

kollektivavtal skall gällasägs för sådana avtalävenom som avses
i denna lag.

vadTrots i 2 kap. lagensägs 1 § 1974:371 rätte-som om
igången arbetstvister, skall mål tillämpningen stupstocks-om av

reglerna i 21 30 handläggas Arbetsdomstolen förstaav som-
domstol.

föreslårVi tvister i frågor omfattasatt denna lag skallsom av
följa den processordning i arbetstvistlagen. Vårt förslagsom anges

formulerade så deär torde innebära alla tvisteratt enligt dennaatt
lag kommer handläggas Arbetsdomstolenatt första dom-av som
stol.

förtjänarDet påpekas vårt förslag innebäratt att att parterna
måste förhandla innan Arbetsdomstolen kan tvisten tillta upp
prövning. Detta följer förhandlingskravet i kap.att 4 7 §av
arbetstvistlagen gäller förhandling kan påkallas enligt medbe-om
stämmandelagen, något vi föreslår skall gälla för de aktu-som nu
ella tvistema.

Vi vill i detta sammanhang betona vikten de avtalattav som
kommer träffas med stöd denna lagatt innehåller reglerav om
förhandlingsordning.

Slutligen skall också 36 § intenämnas någotatt påger svar
frågan hur anspråk grundat sådantett avtalett iom som avses
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kollektivavtal,avtalsådant utgörOm ettskall hanteras.4 § ett
tvistelös-sedvanligtdetförinomhanterasanspråketskall ramen

sigdet däremotOm rörarbetsrätten. ettinomningsförfarandet om
svensk till-kollektivavtal torde det, ärrättinteavtal är omsom

arbetstvistlagen.arbetstvist jfr kap. l §lsigämplig, röra enom
tordeför talan,arbetstagarorganisationsvenskdetOm är somen

domstolförstaArbetsdomstolenhandläggasvidaretvisten somav
arbetstvistlagen.kap. §jfr 2 l

37§

65 §§skall 64denna lag,skadestånd enligtyrkavillnågonNär -
arbetslivet gällamedbestämmande i1976:580lagenoch 69 § om

talanvilkeninomenligt 65tid senastdelar.tillämpliga Deni
månader.dock åttaskallväckas,skall vara

medbestämmandelagenreglerna itillhänvisarBestämmelsen om
detfinnsframgåttharpreskription. Somochtvisteförhandlingar ett

arbetstvistlagen.iförhandlingskrav
arbetsta-ochföretagsrådeteuropeiskadettillMed hänsyn att

olikaflerafrånledamöterförhandlingsdelegation består avgarnas
förhållande tillpreskriptionsfrist iförlängdviländer, föreslår en

Fristen börmedbestämmandelagen.enligt 65 §gällervad som
börja löpabörmånader.till Denåttabestämmasmeningenligt vår

avslutades.förhandlingentidpunkt dåvid den

Ikraftträdande

september 1996.kraft den 22ilag träderDenna
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Ikraftträdandedatumet Följer direktivets artikel l4. Inom denav
arbetsgrupp för införlivandefrågor, tillsatts EG-kommissio-som av

har enlighet uppnåtts direktivet bör införlivas samti-attnen, om
digt i alla berörda länder och detta bör ske så möjligt,att sent som
dvs. den 22 september 1996. Vi har inte funnit någon anledning

inta någon ståndpunkt.att annan





1Bilaga

Kom ittédirektivm

Kommission den svenska arbetsrättenom Dir.

l995:3

Beslut vid regeringssammanträde den 16 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

En kommission tillkallas för söka lösningar på de problematt
arbetsmarknadens finns på arbetsrättenspartersom anser om-

råde. Syftet kommissionen underär medverkanatt parternaav
skall finna former för hur själva i så utsträckningparterna stor

möjligt kollektivavtal kan utfomia de arbetsrättsli-som genom
reglerna så, de fungerar väl i praktiken och bliratt så enklaga

och effektiva möjligt.som

förändradEn arbetsmarknad

Arbetslivet har under de decennierna genomgått omfat-senaste
tande förändringar. Den tekniska utvecklingen går mycket
snabbt. Infonnations- och kommunikationsteknologin får allt

betydelse ochstörre kunskapsinnehållet i produktionen stiger.
Kraven på ökad produktivitet och effektivitet ökar i såväl pri-

offentlig verksamhet.vat Företagens och den offentligasom
verksamhetens ekonomiska omgivning har blivit alltmer för-
änderlig och oförutsägbar vilket har medfört allt behovstörre

flexibilitet och anpassningsförmåga såväl inom organisa-av
tionen för den enskilde arbetstagaren. Företagens och densom
offentliga sektorns organisationsfonner har förändrats. Behovet

kapitalrationalisering har bl.a. lett till minskad lagerhåll-av
ning. på kundanpassningKrav har medfört flexiblare produk-
tionssystem. Verksamheten organiseras ofta i former, t.ex.nya
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Arbets-företag.inomdivisionemabolagisering ettavgenom
anställ-traditionellaandrapåofta änanlitas sättkraft genom

effek-tilllettgångermångaharUtvecklingen storaningsavtal.
nödvändigt. Ge-varitharvilketföretagen,förtivitetsvinster

förändrats,oftaarbetsorganisationenutveckling hardennanom
in-blivitochutvecklatsarbetetinneburitharvilket meraatt

ökadinneburitharmångafördetsamtidigt entressant som
i arbetet.stress

lärandekontinuerligtförutsätterutvecklingentekniskaDen
ocharbetevilket ut-kompetensutveckling, sammanväveroch

tjäns-inomgällerDetsammaföretagen.enskildabildning i de
Utredning-sammanhang nämnas attkan i dettaDettesektom.
avlämnadeapril 1994iarbetslivetikunskapsbildningen om

Utred-1994:48.SOUutvecklingförKunskapbetänkandet
regeringskansliet.inomberedsförslagningens nu

varithartiden storunder denfaktor senasteEn avsom
svenskaDetintemationaliseringen.ökandedenbetydelse är
nations-verksamtomfattning övertilltagandeinäringslivet är

detliksomorganisationerna,fackligadeMen ävengränserna.
iutvecklinggenomgåttharallmänhet,ipolitiska livet sam-en

riktning.ma
ocksåpåverkarindustrisvenskIntemationaliseringen av

arbetskraften. Nypåkravenochstrukturförändringpåtrycket
kapi-tjänster,förrörlighetfrimedkombinationteknik i varor,

tilltillgångfaktorerandramedför änochtal att ener-personer
valföretagensförbetydelseökandeochfårråvaroroch stor

arbetsmarknadenpåFörhållandenainvesteraland somattav
arbetskraft fårkompetentochutbildadtilltillgångochlöner

investeringsbeslut.för företagensbetydelselikaminst storen
i Sve-sittharföretagmultinationellaAntalet ursprungsom

År 1990mycketstorlek,landetstill stort.förhållandeirige är,
utomlandsanställda000drygt 500svenska företaghade dessa

utländ-ökar deSamtidigtlandet.inomanställda000och 700
År alla%251993Sverige.iinvesteringarnaska sys-avvar

utlandsägda företag.hosanställdaindustrininomselsatta
industrisamhällegårdagensinnebärtekniken attDen nya

därsamhälleavlösaspåhåller ettatt av
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informationsteknologin får allt betydelse ochstörreen en
växande del människans tid går för hantera alltmerattav
infonnation. Infomiationssamhällct karakteriseras attav
anställda inom service- och tjänsteyrken ökar. Den tekniska
utvecklingen innebär också arbetet blir mindre beroendeatt av

bestämd tid och plats. Nya former för arbete, såsomen
distansarbete, utvecklas.

Allt sedan mitten 1960-talet har industrisysselsättningenav
minskat i Sverige. Under hälften 1980-talet ökadesenare av
industrisysselsättningen något för sedan minska kraftigtatt
under lågkonjunkturåren i början 1990-talet. Industrisyssel-av
sättningens andel den totala sysselsättningen har minskatav
från 34 % år till1965 knappt 20 % år 1993. Parallellt har sys-
selsättningen inom service- och tjänstesektorema ökat kraftigt.
Denna ökning skedde under 1970-talet främst inom den
offentliga sektorn medan under 1980-talet den huvudsakliga
ökningen skedde inom den privata sektorn. betydandeEn
andel de arbetstillfällena har tillskapats i små ochav nya
medelstora företag.

Ett utvecklingsdrag den ökade variationenär anställ-av
ningsfonner och andra anknytningsfomier arbetskraft tillav
företagen. Vid sidan käma fast anställda förekom-om en av

rad tillfälliga anställningar visstidsanställningar,mer en som
provanställningar, inhyming arbetskraftav m.m.

Andelen tidsbegränsade anställningar har ökat markant un-
der de åren i Sverige. Det kraftiga i sysselsätt-senaste raset
ningen ägde under de årens svåra lågkon-senastesom rum
junktur fasta anställningar medan antalet visstidsanställ-avser
ningar i har varit oförändrat. Den sysselsättningsök-stort sett
ning vi kan i den begynnande konjunkturuppgångensom nu se

till del tidsbegränsade anställningar.storavser
Under tid har situationen på arbetsmarknaden försenare

invandrare och flyktingar försämrats kraftigt. Andelen syssel-
befolkningen under det första halvåret sjönksatta 1994 tillav

endast %36 de utomnordiska medborgarna, jämfört medav
72 % för svenskar. En andel de utomnordiska med-större av
borgarna långtidsarbetslösa jämfört med övrigaär sökande,
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förhararbetsfömiedlingenvid utomnor-inskrivningstidenoch
åren.deunderkraftigtökat senastemedborgarediska

underarbetsmarknadenpåförändringarnadeEn störstaav
arbets-kvinnorsiuppgångenvarithardecenniernade senaste

utvecklingDennasysselsättningsgrad.ochkraftsdeltagande
daglågkonjunktur. Idjupaårensunder deförstbröts senaste

ochkvinnorsmellan mänsprocentenheternågraendastskiljer
andra be-emellertidfinnsSverige. Detsysselsättningsgrad i

arbets-villkorkvinnorsochmellanskillnader mänstydande
yrkesgruppervissatillkoncentreradeKvinnormarknaden. är

arbetarKvinnorandra.tillochekonomini mänsektoreroch
privatadetioch har nä-gradhögrebetydligt mäni ändeltid

framkallar be-arbetsuppgifterrepetitivaoftareringslivet som
ocksåharKvinnorinflytande.ringaochlastningsskador ger

sambandklartutläsagårdetoch ettsjuktal atthögre mänän
Även arbetssjuk-sjukdagar.antalocharbetsuppgiftermellan

arbets-medanförkvinnorför män,vanligare ändomar är
kvinnor.oftasådubbeltdrabbarolyckor män som

syfteUppdragets

skallmedverkanunderkommissionen parternaSyftet är avatt
utsträckningi såsjälvahurför storfomicrfinna somparterna

arbetsrättsligadeutfonnakankollektivavtalmöjligt genom
enklasåblirochpraktikenivälde fungerarså,reglerna att

möjligt.effektivaoch som

målUppdragcts

stabil arbetsrättochlångsiktigåstadkommaMålet är att en
som

produktivitetsutveckling i företagenochflexibilitetfrämjar-
offentliga sektorn,och den

inflytande,utveckling,behovanställdasdetillgodoser av-
trygghet,frihet och

ochkönen,mellanfrämjarjämställdhet-



främjar invandrarnas villkor på arbetsmarknaden.-

Uppdraget

Det finns skäl utreda hur den nödvändiga förnyelsenatt av
arbetslivet på bästa skall kunna underlättas.sätt Arbetsmarkna-
dens har uttryckt vilja samverka förparter nå dettaatt atten
mål. Det viktigt fastaär på denna vilja. Parterna skallatt tanu
alltså ha inflytande i kommissionen.ett stort

Kommissionen skall söka åstadkomma långsiktig ochen
stabil arbetsrätt tillgodoser de anställdas behov utveck-som av
ling, inflytande, frihet och trygghet. Målet skall fort-ettvara

demokratiskt arbetsliv med verkligtsatt inflytande för lön-ett
och deras fackliga organisationer.tagarna Det regeringensär

övertygelse det på så vis också skapas bättre förutsättningaratt
för effektivare produktion med höjd produktiviteten som
följd, både i fråga och i fråga tjänster.om varor om
Arbetstagarna måste både enskilt och kollektiv storasom ges
möjligheter påverka sin situation.att

De anställdas behov utveckling, inflytande, frihet ochav
trygghet skall företagens behovvägas flexibilitet,mot de-av
centralisering, kompetens och effektivitet. Den allt skarpare
internationella konkurrensen ställer krav på företagen.stora
Det viktigt reglerna förär företagen sådanaatt företagenär att
kan konkurrenskraftiga i internationellt perspektiv.ettvara
Detta skall kommissionen i beaktande.ta

Särskild uppmärksamhet skall riktas företeelser ochmot
strukturer inom arbetslivet upprätthåller eller förstärkersom
den ojämna maktfördelningen och segregeringen mellan könen
generellt, liksom mellan enskilda kvinnor och Frågormän. om
kvinnors och skilda villkor skallmäns beaktas i tidigtett
skede arbetet. På motsvarande bör invandrarnassättav
situation uppmärksammas. Kommissionen skall vilkapröva
förutsättningar krävs för invandrarna i praktiken skallattsom
kunna få tillträde till arbetsmarknaden på villkorsamma som
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åstadkommaskanvadundersökaochsvenskar genomsom
arbetsmarknadensmellansamverkan parter.

konstruk-ståndtillfåbetydelseavgörande ettattDet är av
flex-krävsDetarbetsmarknadensmellan parter.arbetetivt sam

Kommis-lokalt.ochcentraltbådesamverkan,föribla fomier
samverkan.sådanoch stimuleraunderlättaförsökaskallsionen

ireglerasnormaltskallarbetsmarknadenpåFörhållandena
möjli-idärförskalllösningar störstaoch sådanakollektivavtal

kallas denbrukarvadigrunddragEttunderlättas.mån somga
lagregleringenarbetsrättsligadenmodellensvenska är att

Kommissionenmellankollektivavtalkompletteras parterna.av
kollekti-träffaförfinnshindervilka attundersökaskall som

kanvadviktigtdärområden. Detolika attpå ärvavtal somse
lagstiftning.medelmed andra ängöras

Denmed förtur.behandlakommissionenskallområdeEtt
s.k.direktivEGinomdet1994september ett22 antogs om

imedlemskapetGenom9445EG.företagsrådeuropeiska
direk-tilluppgiftSverigesdet attunionenEuropeiska attär se

skallKommissionenlandet.iuppfylls härbestämmelsertivets
branschvisaåstadkommaskandettaundersöka t.ex. genomom

införli-frågangångenförsta attkollektivavtal. Det är omsom
påaktualiseraskollektivavtalsvenskaEG-direktiv genomva
fådärförkanfallväljs i dettalösningarDedetta sätt. som

längresituationermotsvarandevidexempelbetydelse som
förutsättning-saknasdetvisar sigpraktikeniOm det attfram.

lagänd-deföreslåkommissionenskallavtalslösningarförar
skallbestämmelserdirektivetsförbehövsringar ansesattsom
inrättatharEG-kommissionensvenskinförlivade med rätt. en

inför-samordnaländernaberördademellanförarbetsgrupp att
för denutgångspunktförstadirektivet. Enlivandet gruppenav

ochländernai allasamtidigtskebörinförlivandetvarithar att
tillåter fördirektivettiddeni slutetbördetta göras somatt av
Kommis-1996.septemberden 22löpertideninförlivandet ut

verksamhet.vidarefölja arbetsgruppensskallsionen
påkanfrihet. Denunder egetarbetafårKommissionen stor

finnerdenarbetslivetinomfrågorsådanainitiativ somta upp
behovkvinnors och ut-anställda mänsSåvälangelägna. av
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veckling, inflytande, frihet och trygghet företagens behovsom
flexibilitet, decentralisering, kompetens ochav effektivitet

skall i fokus. Särskildsättas hänsyn skall till den situationtas
småföretagen och deras anställda befinner sigsom Ett pro-

blem i detta sammanhang många småföretagär inteatt med
nuvarande situation kommer omfattas de kollektivavtalatt av

kan komma slutas. Det vidareatt naturligtärsom behovenatt
ökad flexibilitet i arbetslivet särskilt i den utsträckningav de-
sig uttryck i andratar anställningsfonner traditionellaän an-

ställningsavtal kommer till diskussion, liksom frågorupp-
kring den vanligt förekommande uppdelningen företagav ge-

bolagisering. De deltidsanställda arbetstagarnasnom situation
skall uppmärksammas. Därvid bör bl.a. möjligheten att om-
vandla deltidstjänster till heltidstjänster med till partiellrätt
tjänstledighet särskilt belysas. l övrigt bör det emellertid stå
kommissionen fritt inom den angivnaatt, i samråd medramen,
arbetsmarknadens de frågorparter denta finnerupp som an-
gelägna och föreslå lösningar på dessa. Inriktningen bör vara

i möjligaste utsträckningatt undvika lagstiftningsåtgärder. Om
det emellertid skulle visa sig lagstiftningsåtgärder krävsatt
inom visst område skall kommissionenett utarbeta konkreta
förslag till hur dessa lagregler bör utfonnade.vara

Utredningen ledighetslagstiftningen har i betänkandetom
Ledighetslagstiftningen SOUöversyn 1994:41 föreslagiten-

studieledighetslag. Förslaget, liksom frågoren ny utbild-om
ning inom arbetslivet i övrigt, bör diskuteras inom kommissio-

Det viktigt samhällsintresseär ett arbetskraftennen. väl-att är
utbildad.

Arbetsformer m.m.

Kommissionen har frihet själv bestämmastor sina arbets-att
former.

kommissionensFör arbete gäller kommittéförordningen
1976:119. Vidare gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpo-attom
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offentliga åtagan-1992:50,dir. prövakonsekvenserlitiska att
kon-jämställdhetspolitiskaredovisaoch1994:23dir.den att

1994:124.dir.sekvenser

uppdragetRedovisning av

den luppdragsittredovisa senastskallKommissionen mars
direktivetinförlivandefrågangällerdetNär om1996. avom

sinaredovisakommissionendockskallföretagsrådeuropeiska
1995.ljulidenöverväganden senast

entetarknadsdepartemArbetsm
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RÅDETSDIREKTIV
den22september1994av

inrättandet europeisktföretagsrådeller forfarandeia: gemenskapsföretagett ochom av
gemenskapsföretagför informationtill ochsamrådmedarbetstagaregrupperav

9445EG

RÅDEUROPElSKAUNIONENS HARANTAGITDETTA Trots detråder bredenighet flertaletmellanatt medlemenDIREKTIV harrådetintekunnatfattanågotbeslut förslagetstater tillomdirektiv inrättandet löretagsrådett europeiskt iettom avmedbeaktande avtalet socialpolitiki bilagantill gemensk och gemensav förom grupperavprotokoll socialpolitik,14 bilagatill Fördraget information arbetstagard.till ochsamrådmedom ändratdenom
upprättandetEuropeiskagemenskapen, 19915.särskiltartikel2.2 3decemberav
i detta,

l enlighetmedartikel i3.2 avtalet socialpolitikharomförslag.medbeaktandekommissionens kommissionen gemenskapsnivåsamråttav medarbets-
marknadens de eventuellariktlinjernaförparterom enmedbeaktande Ekonomiskaoch socialakommitténs gemensk för informationtill ochav samrådmedyttrandez. arbetstagaregemenskapsföretagoch gemenskaps-grupperav
företag.

i överensstämmelse förfarandemeddet i artikelsomavsesfördraget.1890i och Kommissionenhar. efter dettasamråd.funnitatt engemensk tillrádljgochhar samråttmednyttvarmedbeaktandeföljande: arbetsmarknadens innehålletiav det planeradeparterom
förslageti enlighetmedartikel3.3i ovanståendeavtal,och

Pa grundval protokollet socialpolitik.bilagatill arbetsmarknadens harav sinaom yttrandentillparter avgettFördraget upprättandetEuropeiskagemenskapen,har kommissionen.om av
Belgien,Danmark.Frankrike.Grekland.Irland.Italien,
Luxemburg.Nederlåndema.PortugalSpanienochTyskland Efterdennaandrasamrádsomgånghararbetsmarknadens
nedankallademedlemsstaterna. önskargenomföra intemeddelatkommissionendeparter önskarinledasom att ensocialstadganar1989.ingått avtal socialpolitik, kanett ledatillav avtalslutsenligtartikel iom att 4process ettsom

avtalet.
Enligtartikel2.2i ovanståendeavtalkanrådet minimi-anta
föreskrifter utfärdadirektiv. För inreatt den marknaden fungeraskall behöverföretaggenom att slås

ochövertas,fusionerskeövergränsernaochsammanEnligtartikel i avtaletharl gemenskapenochmedlems- samarbetsprojektskapasoch följd dettabehöverdetsomen avbland mål främja dialogstaterna mellan finnasföretagannat att och företag bedriversom en grupperav somarbetsmarknadens verksamheti fleraparter. medlemsstater.För näringsverksamhetcnatt
skallkunnautvecklashannoniskt företagmåstede ochgrupperl punkt i17 Europeiskagemenskapensstadga grund- företag bedriververksamheti eller fleratvåom av somläggandesocialarättigheterförarbetstagareheterdetbland medlemsstaterinformeraochsamrådamedrepresentanternainformationför. samrådmedochdeltagandeannat föratt dearbetstagare berörs derasbeslut.av som avarbetstagaremasteutvecklas lämpligtpå sättmedhänsynett

förfarandentill gällande i deolikamedlemsstaterna.l stadgan De förfarandenför informationtill och samrådmed
det dettaskallsärskiltgällaförföretagatt eller arbetstagare omfattasanges medlemsstaternaslagstiftninggrupper som avföretag harverksamhetellerföretagi tvaellerflera ellerförfaranden inriktadeav ärsällansom dengränsöverskridandeavEuropeiskagemenskapensmedlemsstater. strukturenhosden fattarenhet beslut berördessasom som

arbetstagare.Dettakanmedföraarbetstagareberörsatt som av
beslutinom och företageller ochett samma en sammagrupp135,EGTnrC 18.5.1994. EGT8och företag199.21.7.1994. behandlasnrC påolikasätt.s. avs.l0.

Ännuu Yttrandetavgivetdenjuni1994.l inteoffentliggjorti EET.
Europaparlamentetsyttrandeden4maj1994 205.EGT Cav nr25.7.1994 BFT 39.nrC 15.2.1991.l0.ochrådets ställningstagandeläjuliden s,gemensamma av 5 EGTnrC336.3l.l2.l99l.1994 ll.EGT C244.31.8.1994.37. s,nr s.
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fattaandrabeslutmöjlighetpåverkardet attUtan parternassäkerställa attför attmåstebestämmelser attantasLämpliga avtali bristföretagsrädeuropeiska ettdetmästesamråd som,informerasochgemenskapsföretag attiarbetstagarna direktiv,dettaför nåmåletmedinrättatsmellan attdessaberör parterna.däbesluträttsättpämeddessaäger somrum företagsgruppensellerföretagetsinformerathällasdärdeärden ommedlemsstatänfattasiarbetstagare annanen företagsrådetäga såsamrådmästeoch attverksamhet rum.anställda intresseninverkanpäarbetstagarnaseventuellbedömakan en
därförkrävasmåsteDetmedlemsstater.tvåolikaminst avielleri företagarbetstagare grupperavFör attgaranteraatt det deföretagetkontrollerandeellerdet attföretaget germedlems-flerai ellerverksamhettväbedriverföretagsom informationallmänutvaldaarbetstagarrepresentantentarättpädessaägersamrådmedochinformeras att rumstater informationliksomintressenbeträffandearbetstagarnas somellerföretagsrådeuropeiskainrättanödvändigtdetsättär att företagsgruppensföretagetsellerdesidorsärskiltberörinfonnationgränsöverskridande avförförfarandenandralämpliga europeiskaDetintressen.berörarbetstagarnasverksamhetsommedarbetstagare,samrådtill och efterdetmötet.ståndpunktkunnaföretagsrädetmäste angeen

begreppetdefinitionnödvändigtmeddärförDetär aven åochdirektivsyftar dettaenbartföretagkontrollerande som
företagbegreppendefinitionenintepåverkar avgruppav möjligtmästesom snarastvaldaarbetstagarrepresentanternaDeiutarbetasfastställasikontroll kan textereller som beträffandevissasom samrådmåsteägaochinformeras. rum

framtiden. för arbetstagarnasbetydelseavgörandeärbeslut avsom
intressen.medsamrådtill ochinformationförDe mekanismer

måsteföretagellerföretagi sådanaarbetstagare avgrupper Yförekommandeieller.verksamhethelaomfatta företagsett fördearbetstagarrepresentanterbörBestämmelser somantasmedlemsstaterna.inomsamtligaföretagfaU. företagsgruppsen sinadeutövarde.närfördirektivetsåinom attkontrollerande ramenföretagsgruppens agerarellerföretagetoavsett ,om garantier arbets-ochskydderhållerfunktioner. somutanför sammainnanförellercentralaledningsinföretaghar ilagstiftning praxisellerhartagarreprcsentantergenomterritorium.medlemsstatemas formföremålförnågonfår bliinteanställningslandet.De av vsinlagligenutövardeföljdtilldiskriminering attsjälv- avprincipenmedöverensstämmelse parternasl om .lämpligtskyddas sättde mäste motochverksamhetförledningenochständighetärarbetstagarrepresentantema sanktioner.uppsägningochandraföretagkontrollerandeföretagsgnippensföretageteller
företagsrädeuropeisktformvilkenavtalaskyldigaatt avom

samrådsförfarandenochform informations-eller somavannan
vilkaskall idet sammansatt.införas.hurskall företagvara kontrollerandelöretagsgruppsföretagellerOmett envilkafungera,skallhur detskallha.befogenheterdet territoriumutanförmedlemsstaternasledningcentralasinhar iekonomiskavilkaochskalltillämpasförfaranden resurser samrådinformationochsom bestämmelserde sommåste omomständigheter.justderasfinnasförskall föratt genomförasdenpassa direktivsom i detta representantfastställs av

eller.medlemsstaternaividbehovföretaget utses avensomskallsubsidiaritetsprineipenmedöverensstämmelsel verksamhetdenfinnsnågonsådaninte representant.det avomarbetstagar-ärvilkabestämmamedlemsstatema isom flesthar arbetstagarekontrolleradeföretagellerdet somfastställalämpligt.detfinnerdeoch,representanter om medlemsstaterna.olikarepresentationdeavvägdvälbestämmelser avomen
arbetstagare.kategoriernaav

gemenskapsföretagochibehandlingskallmedgesdeSärskildskalltilläggsföreskrifterfastställasvissadockDetbör som ifördirektivetsvidtidengemenskapsföretagdetdärcentrala avden grupperellerdettabeslutartillämpas parterna omomom gränsöverskridandeavtalfinnsgenomförande ett omsådanaellerförhandlingarinledaledningenvägrar omatt gällerförsamrådmedarbetstagaretill ochinformation som -avtal.till någotförhandlingarinteleder
arbetstagare.samtliga

begärabesluta intearbetstagarrepresentantemaattVidarekan
ochdeberördaföretagsrådinrättas parternaeuropeisktattett

förförfarandenför andrasigbestämmakan också åtgärde delämpligavidtamåsteMedlemsstaterna om
medsamrådför ochinformationgränsöverskridande uppfylls.intedirektivethärframgår detförpliktelser iavsom

arbetstagare.
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HÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖLJANDE. arbetstagarei medlemsstaternaochminst150arbetstagareI
och minsttvåmedlemsstatervar enav

AVSNITTl b ai-jTireIag: kontrollerandr:företagett ochdessgrupp
kontrolleradeföretags

ALLMÄNT gemerukapsföretag:c företaggruppav engruppav som
kännetecknas denharattav

Artikel1 minst 000arbetstagare1 i medlemsslatema,-

minsttvå sinaföretagi olikamedlemsstater,ochav-Mål
minst sinaföretagmedminst150ett arbetstagareiav-Måletmeddettadirektiv förbättraår arbetstagarnasatt medlemsstatochminst sinaföretagmedetten annatavinformationråtttill ochsamrådi gemenskapsforetagoch minst150arbetstagarei medlemsstat.enannangemenskapgrupperav

d arbelslagarrepresenlanttr.arbetstagarnasföreträdare
Fördettaindamålskall europeisktfñretagsrådellerett enligtnationelllagstiftningellerpraxis

förfarandeförinformationtillochsamrådett medarbetstagare
inrättasi alla gemenskapsföretagoch alla centralledninge dencentralaledningengrupper iav gemenskaps-
gemenskapsföretag,vidbegäran dettaenligtförfarandeti företagetelleriom detkontrollerandeföretageti engruppartikel5,1.i syfte informationtill ochatt samrådamedge gemenskapsföretag.avarbetstagarnadevillkor.pådetsättochmeddenverkan

framgår dettadirektiv.som fav samråd:utbyte åsikterochupprättande dialogav avcn
mellanarbetstagarrepresentantemaochdencentrala

3. Då gemenskapsföretagenligtartikel2.1engruppav ledningenellervarjec passandeledningsnivå.annanmeromfattar fleraföretageller eller företagett årgrupperav som
gemenskapsföretageller gemcnskapsförctagenligtgrupperav g turøpeükfjäreragsrád.det råd inrättasenligtsomartikel2.1 eller2.1 skall företagsråd.europeisktetta c. trots artikel1.2ellerenligtbestämmelsernai bilagansyftei
vad sågsi punkt inrättas företagsgruppsnivåpå såvidasom informeraochsamrådamedatt arbetstagarna.
inte föreskrivsnågot i deavtalannat i artikelsomavses

h särskilljörliandingsorgan:det inrättasenligtorgansomSåvida4. bredaretillämpningsområdeinteföreskrivsett i artikel5.2för förhandlameddencentralaledningenattavtalenenligtartikel skalldeeuropeiskaföretagsrådens inrättandet europeisktföretagsrådellerettom av ettbefogenheteroch tillämpningsområdedet förinforrnations-och förfarandeförinformationtill ochsamrådmedarbets-samrådsförfarandenfastställtsför námåleti punktsom att enligtartikel1.2.tagaredå det gäller gemenskapett omfattasamtliga
verksamheterimedlemsstaternaoch.dådetgaller len dettadirektivgruppav skallde föreskrivströsklar fiirsomgemenskapsföretag.alladessverksamheterimcdlemsstatema. antaletarbetstagarebaseras detgenomsnittligaantalet

arbetstagare.inberâknatdeltidsanstiillda.detvåföregående
Medlemsstaternakanbestämmadettadirektivinteatt åren.beräknatenligtnationelllagstiftningeUerpraxisskall besittningsmedlcmmargillaför i handelsflottan.

Artikel3
Artikel2

Definition kontrollerandeföretagavDefinitioner
l dettadirektiv medkonlrollerandrijrelagavses ettl dettadirektiv följandeanvänds beteckningarmedde företag kanutöva bestämmandeinflytandeöverettsom ettbetydelser härsom anges: företag,du exempelkantrolleradejbreragei,tillannat i kraft

äganderätt.ekonomiskdelaktighetellerdereglerav soma gemenskapsjörelag:allaföretagmedminst 000l gallerfördetkontrollerandeföretaget.
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AVDELNINGföretagskallfinnsbevispäinte ettOmdet motsatsen
bestämmandekunnautövaindirektdirekt etteller anses

dädetföretaginflytandeöverettannat INRÄTTANDE EUROPEISKTETTAV
FÖRFÖRETAGSRÅD FÖRFARANDEETTELLER

SAMRÅDMEDOCHINFORMATlONTILLegenkapital.företagetstecknademajoritetenägera av ARBETSTAGAREeller

knutnatillde ärmajoriteten rösterkontrollerarb somav Artikel4aktiekapital.elleremitteradeföretagets
Riretagsrädellereuropeisktför inrättadeAnsvari ettfler hälften medlemmarnainhar avrättc att utse av samrådmedtill ochför informationförfarandeledningsellereller ettadministrativaföretagets organ arbetstagaretillsynsorgan.

för skapadeledningenharcentrala attDen ansvaret
för inrättandetnödvändigaochmedel är ettvillkortillkommer avrättigheterskallde ett soml punkt23. som förinformationochförfarandeföretagsrädellereuropeisktröstningoch ettbeträffandeföretagkontrollerande

gemenskapsvgemenskapsföretagochsamrådivarjetillkommeromfatta rättigheter grupperavdeutnämningar som i artikel1.2.bestämmelsernaföretagenligtvarje ellerellerföretag somorganannatstyrt person
Kontrollerandedetiuppträderegetnamnmen medlemsstatinteliggeriledningendencentralaDåföretagsvägnar. envarjeföretagetseller styrtannat vid skallbehovledningenscentralaskallden representant.som

i punktlbäradeti medlemsstat. somavsesutses ansvaren
företagoch skall2i punkternalTrotsvad sägs ett4. som äledningenskallsådanintefinnsnågonförhållandetill Ontdet representant,ikontrollerandeföretag ettinte ettvaraanses företagföretagsgruppensellerdetförstnämnda fördenverksamhetaktieinnehavdet somdetharföretagi vilket avomannat detmedlemsstaterna.bäraiflestarbetstagarenågonharartikel3.5 elleribolag avföretaget sådantärett asomavses i punkt21406489 denEEGförordning3.5 i rådets ansesansvarsomavnrc töretagskoncentrationeñ.kontroll1989december avom ellerskalldirektivI detta representanten

finns sådanadet inte nägraeller.representantema Som
stycketpunkt2andraledningeninär varaskallinte utövas anscsinflytande representanter,bestämmande5, Ett anses ledningen.funktioner centralasina dentjänstemanutövarfrågadetendastiir attom en

likvidation.konkurs.lagarenligt medlcmsstats omen eller liknandeackordbetalningsinställelse.obestånd,
förfaranden.

Artikel5

forhandlingsorganSärskiltfastställaförlagstiftning tillämpasDen ett6. att omsom
lagstiftningenföretagskallföretag kontrollerandeir ett vara skalldencentralamåleti artikel1.1uppfyllaFörlyder.företagetundervilken atti denmedlemsstat

europeisktinrättandetförhandlingarledningeninleda ettavom
samrådsforfarande.informationsochföretagsrädellerett

skriftligbegäran minstinitiativellerpålagstiñningskall antingenpämedlemsstatsföretagetinteomfattas eget avDä enav vid minsttvaellerderaslagstiftningeni den 100arbetstagare representanterlagstiftningentillämpligaden vara olikamedlemsstatenminsttvåiföretagellerverksamheterföreträdareeller.företagetsterritoriuminommedlemsstat vars förledningen detcentralafinnsnågonsådan,dendetinteom därförinrättasiskallforhandlingsorganEttsärskiltflest 2.har arbetstagare.företagföretagsgnippens somav riktlinjer:medföljandeenlighetbefinnersig.
metod skallfastställadenMedlemsstaternaskalltillämpningenvid alagkonkurrens somuppstår7. Omdet av iledamöterdetutnämningdeförvalellerföretag tillämpasfleraföretagiellerpunkt2 ochtva avavengrupp väljasskall ellervilkaförhandlingsorganetsärskildafastställsi denkriterieruppfyller ellerflera deett somav i sinaterritorier.kriterieti punkt2 utnämnasuppfyllerföretagpunkten.skalldet csom

finnsbevissåvida intekontmllerandeföretag detansessom företag iarbetstagareföreskrivaskallinflytande. Medlemsstaternabestämmande attför kanutövaettannatattett förskyllanderasdetföretagellerverksamhetdär utan wharrätt ifinns arbetstagarrepresentanterinte några att
särskildatill detledamötervälja eller utnämna

förhandlingsorganet.EGT 30.l2.l989.395.L s.nr
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Vad isägs andrastycketskall intepåverkasom 6. Allakostnaderi sambandmeddeförhandlingarsomtillämpningen lagstiftningnationell ellerpraxis i punkternaav 3 och4 skallbärassom avses dencentralaavfastställertrösklarför uppräuandet för ledningensa detsärskildaav organ förhandlingsorganeiatt kanutföra
arbetstagarrepresentation. sinauppgifter lämpligtpå sätt.

b Detsärskildaförhandlingsorganetskallhaminst och l överensstämmelsetre meddennaprincipfärmedlemsstatema
högst17ledamöter. fastställabudgetreglerfördetsärskildaförhandlingsorganets

verksamhet.Dekanbland begränsafinansieringentillannatVidc dessavalellerutnämningarmastedetsäkerställas endasttäckautgifternaföratt endaen expertatt

varjemedlemsstatdärgemenskapsföretagethar Artikel- en 6
fleraeller verksamheter.ellerdär gruppenav

gemenskapslöruagharsinkontrollerandeföretag
eller ellerflerakontrolleradeföretag,en företräds Avtaletsinnehåll

ledamot.aven
Dencentralaledningenochdetsärskildaförhandlings-

detfinnsytterligareledamöteri förhållandetill måsteförhandlai samarbetsvillig- organet syfteandai näen attantaletarbetstagarevid verksamheterna.det överenskommelsedenärmareriktlinjernaen förhurdenomkontrollerandeföretagetellerde kontrollerade informationtill ochdetsamrådmedarbetstagare isomavsesföretagenenligtlagstiftningeni denmedlemsstat artikel skall1.1 ägarum.inom territoriumdencentralaledningenvars
befinnersig. 2. Utan detpåverkar självbestämmandcråttatt parternas

skaUdeti denöverenskommelse i punktl mellansomavsesd Dencentralaledningenochdenlokalaledningenskall dencentralaledningenochdetsärskildaförhandlingsorganet
underrättas det särskildaförhandlingsorganetsfastställasom följande:
sammansättning.

Vilkaföretaga bland gemenskapsföretagellergruppenav
vilka gemenskapsföretagetsverksamheterskallav som3. Detsärskildaförhandlingsorganetskallhatill uppgift omfattasatt avtalet.avtillsammansmeddencentralaledningen skriñligtettgenom

fastställaavtal detellerdeeuropeiskañretagsrådensverk- b Deteuropeiskaföretagsrådetssammansättning.antalsamhetsområde,sammansättning.uppgifterochmandatperiod ledamöter.fördelning platserochmandatperiod.aveller riktlinjernaför inrättandet förfarandeförettav
informationtill ochsamrådmedarbetstagare. Detc fdretagsradetseuropeiska uppgifter förfarandeoch

förinformationochsamråd,

4. l syfte sluta avtaliatt ett enlighetmedartikel6 skall d Platsenfördeteuropeiskaföretagsrådetsmötensamtden ningenkallacentrala till mötemeddetsärskildaett mötesfrekvensenochmötenaslängd.förhandlingsorganet.Den skall underrättade lokala
ledningarna detta.om Vilkae ekonomiskaochmateriella skallresursersom

ställastill deteuropeiskaföretagsrádetsförfogande.Vid förhandlingarnakandetsärskildalörhandlingsorganet
bitridas detsjälvexpertersomav utser. f Avtaletslöptidochomñrhandlingsförfarande.

3. Dencentralaledningenochdetsärskildaförhandlings-5. Detsärskildaförhandlingsorganetkan.medminsttvå kanskriftligenbeslutaorganet inrätta fleraelleratt etttredjedelar röstema,besluta inteinledaförhandlingarattav infonnations-och samrådsförfarandeni ställetför ettenligtpunkt4eller avbrytapågåendeförhandlingar.att europeisktföretagsräd.

Ettsldantbeslutavbryterförfarandetförslutandedetavtal Detmaste riktlinjeriav avtaletför hur arbetstagar-angesi artikel6. Da sådantbeslutharsomavses fattatsen skall skallharättreprcsentantema sammanträdaför dryftaatt attbestämmelsernai bilaganintegälla. deninformationdefält.

En begäran sammankalladetsärskildaförhandlings-ny attom Dennainformationskallsärskiltgällagränsöverskridande
kangörastidigast ellerorganet tvaar ovannämndabeslut frågor har betydandeinverkanpåarbetstagarnassom ensåvidadeberörda intefastställerkortarefrist.parterna intressen,en



3940L0045S
LNr 25469tidningofficiellagemenskapernasEuropeiska309.94

befrielsebetingadsådangörakan ettEnmedlemsstat avi enavtali debestämsSåvidainte avsessom4. annat förhandstillstånd.rättsligtelleradministrativtomfattas tilläggs-inteskalldessa32 ochpunkterna av
föreskriftcmai bilagan. särskildabestämmelserfårfastställamedlemsstatVarje

territoriumföretaginomdessfördeledningencentralafördenoch3punkterna2iavtalslutadeFör avsesatt som malideologisktinriktatföljerhuvudsakligendirektoch ettbeslutmedfattasinaförhandlingsorganet somskalldetsärskilda en meningsyttringar.förutsattinformationoch attbeträffanderöster.ledamötemasmajoritetav i dennationellaredaningarbestämmelsersärskildasådana
direktivsantagande.fördettalagstiftningenviddagen

Artikel7
Artikel9Tilliggsñirtskriftu

ochföretagsrådetsarbetssätteuropeiskaDettilliggsföreskrifterdeskalli artikelmålet 1.1För naatt samrådsforfarandetochinformations-förfunktionssättetdärdenmedlemsstati denlagstiftningenifastställssom fiir arbetstagaregäUabelägenledningenircentrala
särskildadetellerledningencentraladenom- företagsrädetskalleuropeiskadetledningenochcentralaDenellerbeslutardetta,förhandlingsorganet tillvederbörlighänsynsamarbetsvilligandamedarbetai eninledavägrarledningen attcentraladen förpliktelser.om ochrättigheterömsesidiga- ieher begärandetmånaderinomförhandlingar attsex

ellerinlämnats.artikel5.1 centralamellandenför samarbetegällaocksåskallDetta
förinom ettarhetstagarrepresentantemaochledningen ramenärfristinomartikel treavtalenligt avenettom- samrådsförfamndeförarbetstagare.ochinformations-inteharkunnatbegäran.fördennafråndagenräknat

inteharförhandlingsorganetsärskildaslutasochdet
artikel5.5.ibeslutfattatdet avsessom rlikel10A

för arbetstagarreprrsentanterSkyddochpunkti ltilläggsföreskrifterDe somavsessom uppfyllalagstiftningmasteantagitsi medlemsstaternas
bilagan,bestämmelsernai imedlemmarförhandlingsorgan.i särskildaLedamöter

utförarbetstagarrepresentanterföretagsradocheuropeiska som
utförskall,dådeartikel6.3förfarandetiuppgifterenligtsinaAVDELNINGlll garantier deochskyddtilluppgiñer.harätt somdessa samma
denför arbetstagarrepresentanterBESTÄMMELSER fastställs genomDIVERSE som därdegälleri detlandpraxisellerlagstiftningnationella som

anställda.ärArtikel8
särskildaideltagandetdebeträffandesärskiltgällaskallDettainformationFörtrolig företagsradenseuropeiskaeller deförhandlingsorganens

förinomform möten.varjeeller ramenmöten,i avledamöterna annan -fastställaskallMedlemsstaterna att medlemmaravlöningbeträffandeochartikel6.3iavtalet avföretagsrádocheuropeiskaiförhandlingsorganellersärskilda Vgemenskapsforetagetellervidanställda avär gruppenröjaråttinteskallha attbistårdem someventuellaexpertersom frånbortatid demastedenundergemenskapsföretag varaförtroende,fltt iuttryckligeninformation denågon som uppgifter,sinautföraförarbetet att
inomför arbetstagarrepresentantergällaskallDetsamma samradsförfarande.informationsochförettramen Artikel11

efterutgångengällafortsättaskallförpliktelse avDenna att direktivethäriakttagande detandraförstaoch avifördemandatperioden avsespersonersom
sig.debefinnerstycket,oavsettvar

vidledningentillskall ettMedlemsstaterna attse företagvidledningenochverksamhetergemenskapsföretagsmeddeochvillkordefall ochl särskilda2. gemenskapsföretagochdelutgör somvarje avskall avengrupplagstiftning ennationellfastställsi sombegränsningarsom arbetstagar-derasterritoriuminom samtbelägnaär statenssigbefinnerledningcentralatill denmedlemsstat att somse arbetstagarefall. derastillämpligaieller.vidarebefordra representanterförpliktadinteterritorium ärmedlemsstatens att direktivdettafastställsförpliktelseruppfyllerde genomkriterierobjektiva somutifrånslag deninformation sådant attav medlemsbelägeninomledningenärcentraladenberörda oavsettForfñngförde omtillskulleskadaeller rallvarligt vara ellerinte.territoriumstatensverksamhet.företagens



394L0045S

NrL 25470 Europeiskagemenskapernasofficiellatidning 30.99-1

2. Medlemsstaternaskall till företagentillhandahålleratt arbetstagase
uppgifter detantalarbetstagare i artikel2.1om somavses aoch2.1 begäran de berörs dettaparter Vidc utgångenav desom av avtal i punkt kanlav somavsesdirektiv. i dessaavtalparterna bestämmafömyademgemensamt att
3. Medlemsstntemaskallföreskrivalämpligaåtgärder Om intesä ärfalletskallbestämmelsernasom tdettadirektivgällaskallvidtas dethärdirektivetinteföljs.Deskallsärskiltom
säkerställa finnsdet relevantaadministrativaelleratt rättsliga
förfarandenför till förpliktelsematillatt följdattse rtikelav A 14direktivetuppfylls.

Slutbestämmelser
Då4. medlemsstaternatillämparartikel8skalldeinföra

bestämmelserföradministrativaellerrättsligaförfarandenför Medlemsstaternaskall delagaroch författ-andraantaÖverklagandearbetstagarrepresentantemakaninledasom ningar ärnödvändigaför följadettaom direktiv densom att senastdencentralaledningenkräversekretessellerintelämnar 22september1996eller dendagen till ledningsenast attseinformationi överensstämmelsemeddenartikeln. ocharbetstagareinfördenödvändigabestämmelsernagenomavtal.varvidmedlemsstaternaett måstevidtaallanödvändigaförfarandenSådana kanomfattaförfarandenförskydd den åtgärderså devidallatillfällenav kanatt demälgaranteraattberördainlormationenssekretess. fastställsi dettadirektivuppfyllsDe skallsom genast
underrättakommissionendetta,om

Artikel12 Närmedlemsstaternainfördessabestämmelserskallde
innehålla hänvisningtill dettadirektiv åtlöljaselleren avenSambandetmellandettadirektivochandrabestämmelser sådanhänvisning deoffentliggörs.Närmare förreglerom
dennahänvisningskallfastställasmedlemsstaterna.avDettadirektivskall gälla det påverkarutanatt

tillämpningendeåtgärder vidtasi överensstämmelseav sommedrådetsdirektiv75129EEG den februari17 1975av Artikelom 15tillnärrnning medlemsstaternaslagstiftning kollektivaav omuppsägningarochrådetsdirektiv77187EEG den14 Kommissionensav granskningfebruari1977 tillnärmning medlemsstaternaslag-om avstiftning skyddlörarbetstagaresrättighetervidöverlåtelseom Senastden22september1999skallkommissionen.i samrådföretag.verksamheter verksamheterellerdelarav medmedlemsstaternaav och arbetsmarknadensparter
europeisknivå.granskadirektivetstillämpningochsärskiltDettadirektivskallintepåverkaarbetstagarnasrätttill undersöka trñsklamaförantaletanställdarelevantaförärominformationochsamrådenligtdennationellalagstiftningen. vidbehovföreslåkommissionenatt lämpligaändringar

Artikel13 Artikel16
Gällandeavtal Dettadirektivriktarsigtill medlcmsstatcma.

Utan denpåverkartillämpningenatt punkt2skalldeavförpliktelser fastställsi dettadirektivintegällaför Utfärdatsom i Brysselden21september1994.gemenskapsföretageller gemenskapsföreugdärgrupperavdet,redan fördendag direktivetsgenomförandeidenberörda
medlemsstaten fastställsi artikel14.1.ellervidsom ett Parådetsvägnartidigaretillfälle.finns avtal gränsöverskridandeett om BLUMN.informationtillochsamrådmedarbetstagareomfattarallasom

Ordförande

EGT 48.L 22.2.1975.29.Direktivet ändratn: senasts. genomdirektiv9256EEGEGT L245.26.5.1992.3.nr s.: EGTnrL6l.5.3,l977.26,s.
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TlLLÃGGSl-ÖRESKRIFTER

direktivenienligt.nina7
direktivetskall7.lartikel i ettavsesfalldeochidirektivetartikell.l ii sommaletuppnaFöratt följanderegler:befogenheterochsammansättning styrsavinrittasForetagsradeuropeiskt vars

fragorisamrådinformationochtill somskallDeta , tva derasminstgemenskapslöretageller avgernenskapslöretagellerhela grupperavberör ntedlerrtsstater.olikaibelägnaföretag arellerverksamheter som
europeiska4.2 detartikel skalliföretageller avsesföretag somBetriffandede avgrupper ellerverksamhetersamtligaderasberörfragortilldebegrinsasbefogenheter somföretagsrldets verksamheterderasminsttvaberörfrågordeeller avntedlentaslatemainom somliggerföretagsom medlemsstater.olikaliggeriföretageller som

ellergemenskapsföretagetvid avgruppenarbetstagaredeskallbestalñretagsradeteuropeiskaDetb av finnsintedeteller.arbederas omelleruutimnsväljsgemenskapslöretag avsom
arbetstagare.samtligasadana.nagra av

iskallskePdettill aValeteller av 1. epraxis.ellerlagstihningnationellmed
trettio.ochhögstmedlemmarminsthaskallForetagsridet treeuropeiskaDetc

bestårkommittésärskildvilja somblandmedlemmarnaskalldet utenmedgerdetta.storlekrådetsDå
ledamöter.högsttreav

arbetsordning.sinfastställasjilvskallKommittén
siketstillasdet att- misteidelVidvalellerd av , ,

dirverksamheter.ellerflera aveller gruppengemenskapsföretagethardärmedlemsstat envarje- företag.kontrolleradefleraellerellerföretagkontrollerande ettsittgemenskapsföretaghar
medlem.företrädsenav

detverksamhet:vidarbetstagareantaletförhållandetillimedlemmar na.finnsytterligaredet- iden° ienligtdeeller1 e 9gg sig.befinnerledningencentralaterritoriumdeninomvars
detunderrättasskallledningsnivårelevant omvarjeellerledningencentralaDen meraannane sammansättning.Fdretagsradetseuropeiska

skallförhandlingarprövaskalldetinrittatsföretagsrldethar omeuropeiskadeteñerdetf Fyraar att tilläggslöreskriñdedirektiveteller som6ii artikelavtal omdetlörslutandeinledas avsessomav fortsättningen.iskalltillämpasivenbilagaenligtdenrtaantagits
skallägaförhandlingarfattatsbesluthar atttillämpasskallocksådirektivet ett7i6och omArtiklarna skallersättaslörhandlingsorgansärskiltuttrycketvarviddirektivet.6ienligtartikelavtalettomnun företagsradeuropeisktmed

hetledningengirigcentralamedden omaarnrnanträda enskallharättföretagsrideteuropeiska attDet ochinformationerhållaledningen.centraladensammanställtsgrundvalför pa rapport avsomatt. aven ochomdessaffärsverksamhetelleromuiv ,,,, detta.underrättasskallledningarnalokalaframtidsutsikDe om. finansiellaochekonomiskadessstruktur.företagsgruppensellerföretagetshandlasärskiltskallMötet om ñrsiljning.ochproduktionverksamhet.i dessutvecklingenFörväntadeochdensituation organisations-betydandeochinvesteringarutveckling.fñrmodadeochdettassysselsitlningsläget listing...4 eller enseförändringar. avnya . ,, delar dessabetydande samtverksamhetereller avföretag.nedläggningellernedskärningarfusioner. av
uppsigningakollektiva .

unpåverkardsomiJJuppstarDLdet skalluppsägningar.kollektivaellerföretagverksamheternedläggningomplacering...särskiltvid av haföretagsrideteuropeiskakomrttitté.detsådanfinnsnagondetinteeller.dlkommitténsirskildaden centralasammantriffameddenharättbegäranDenskall attdetta.underrättad:blititt att om ellerdengemenskapsföretagdet avvid gruppledningsnirelevantvarjeellerledningen menannan samtidainformationochför erhålla omfattabeslutsjälvbefogenhet atthargemenskapsFor-etag attsom intressen.arbetstagarnasutsträckningberörbetydandeiatgärdersom
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Demedlemmari deteuropeiskaföretagsradetvaltselleruuiimntsdeverksamheterellerföretagsom avdirektberördair ätgirdemai fragaskallocksaharitt deltai detmöte anordnasmeddensom av att som
särskildammiuán.k

informationa- rumDeua ochsamrådsmöteskalliga möjligt.pl grundvalsnarast rapportaven somsanunannälltsdencentralaledningenellervarje relevantledningsnivividgemenskapsföretagetav annan
eller gemenskapsföretagochdeteuropeiskaföretagsrldetfär sig eñerövergruppenav yttra rapporten
mötetellerinomrimligtid.

Dettamöteskallintepåverkadencentralaledningensprivilegier.

Medlemsstaternakan förordförandeskapetregler vidinformations-ochsamrldsmñten.
Före medmötet dencentralaledningenskalldeteuropeiskaföretagsrldet särskildakommittén.ellerden
vidbehovmed utvidgatantalledamöter 3enligtpunktandrastycket.ett ha aarnrnantridadenrättatt utan
berördaledningensnärvaro.

Utan tillämpningenartikel8idirektivetpåverkasskallmedIerru-namaatt ideteuropeiskaföretagsradetav
underrättaarbetatagarrepreaenuntemavidverksamheternaellervid företagenhosengruppavgemenskapaföretageller. finnsdetinte nagrasldana samtligaarbetstagarerepresentanter.om ominnehålletioch informations-det aamrädsförfarandeoch genomförtsiöverensstämmelse,enav som
meddemiabilaga,

Deteuropeiskaföretagsrldetochdensärskildakommitténkanhitridas desjälvaväljer.experterav somdettaärnödvändigtEr deskallkunnautñrasinauppgifler.om att
Kostnadernafördeteuropeiskaföretagsrldetaverksamhetskallbäras den ledningen.centralaav
Den ledningencentrala i fragaskallförsemedlerrunamai deneuropeiskaföretagsradetmedtillräckliga
ekonomiskamateriellaoch för deskallkunnautföraainauppgifterlämpligtsitt.attresurser
Såvidaintendgot haravtalatsskalldencentralaledningensärskilt förannat betalakostnaderna
anordnandetmötenochtolkningochförlogioch förmedlemmarnaideteuropeiskaföretagsrädetav resor
ochdesssärskildakommitté.

l överensstämmelsemeddessaprinciperflr medlemsstaternafastställabudgetreglerför europeiskadet
företagsr-ädetsverksamhet.Dekanbland begränsafinansieringentill endasttäckautgifternaförannat att

endaexpert.en
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