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Förord 
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de personer som gjort detta möjligt. 
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vill också tacka doktorand Erik Sjödin för givande samtal och synpunkter.  

Ett stort tack ska också riktas till Roschier Advokatbyrå för tillhandahållande av 

skrivarlya, material och fredagsbulle. På Roschier vill jag särskilt tacka min tutor, 

Therese Hermansson, och min mentor, Magnus Wallander, för goda råd och ett stort 

kunnande som de generöst delat med sig av.  

Vidare vill jag omnämna “kursargänget” (ni vet vilka ni är). Tack för en fantastisk 

studietid och för att jag får ha er som vänner.  

Det största tacket går till min familj, mamma och pappa, mina systrar Ulrika och 

Johanna, mormor och morfar, och mina fina vänner som alla osvikligt funnits där för 
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1 Inledning 
 

I mars 2012 presenterade EU-kommissionen den så kallade Monti II-förordningen1. 

Förordningen avsåg att reglera utövandet av rätten att vidta stridsåtgärder (stridsrätten) i 

samband med de ekonomiska friheterna inom EU, särskilt etableringsfriheten och den 

fria tjänsterörligheten. Syftet med förslaget var att förtydliga det rättsläge som uppstått 

efter fyra uppmärksammade avgöranden i EU-domstolen under 2007 2008 som rörde 

bland annat förhållandet mellan stridsrätten och de ekonomiska friheterna.2 

Avgörandena, som senare skulle benämnas Lavalkvartetten, satte igång en intensiv 

debatt som politiker, arbetsmarknadens parter, akademiker och många andra deltagit i. 

Till grund för debatten har två vitt skilda uppfattningar om avgörandenas implikationer 

legat. Kritiker av domarna har hävdat att de urholkat grundläggande sociala rättigheter, 

medan de som välkomnat domarna menat att stora hinder för den fria rörligheten rivits 

ned.  

Utan att ta ställning i frågan kan det konstateras att avgörandena har skapat starka 

motsättningar i såväl EU som medlemsstaterna. Upphovsmannen till Monti II-

förordningen, den italienske professorn, före detta EU-kommissionären och numera 

avgående premiärministern Mario Monti, har träffande beskrivit det som att EU-

domstolens rättspraxis har ”blottlagt sprickan mellan EU:s inre marknad och dess 

sociala dimension”.3 En uppfattning om att EU i och med avgörandena rubbat balansen 

mellan arbetsmarknadens parter har slagit rot och viktigt politiskt stöd för ökad 

ekonomisk integration av EU har därmed riskerat gå förlorat. Av denna anledning slog 

därför Europaparlamentet redan i oktober 2008 fast att lagstiftningsåtgärder var 

nödvändiga på området.4 

Mot denna bakgrund blev nog den som hade hoppats att Monti II-förordningen 

skulle bli en klargörande slutpunkt i debatten besviken när EU-kommissionen i 

september 2012 drog tillbaka förslaget. För att förordningen skulle ha antagits hade det 

nämligen krävts enhällighet i rådet och att sådan konsensus saknades framgick tydligt 

                                                    
1 COM(2012) 130 final, Förslag till Rådets förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder 
i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. 
2 Mål C-438/05 Internationella transportarbetarefederationen och Finlands sjömansunion mot Viking Line 
ABP och OU Viking Eesti (REG 2007 s. I-10779), Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet (REG 2007 s. I-11767), Mål C-346/06 Rüffert (REG 2008 s. I-1989) och Mål 
C-319/06 Kommissionen mot Luxembourg (REG 2008 s. I-4323). 
3 Montirapporten, s. 68-69. 
4 Resolution 22 oktober 2008 (2008/2085(INI)), se särskilt punkt 27.  



 
 

10 

av de subsidiaritetsinvändningar mot förslaget som tolv av 27 medlemsstater lämnade 

under senvåren 2012.  

Det är också här jag har valt att ta utgångspunkt för uppsatsen. Jag vill undersöka 

varför Monti II-förordningen utformades som den gjordes och varför flera 

medlemsstater motsatte sig den, det vill säga varför den föll. En sådan undersökning är 

enligt min uppfattning motiverad av flera skäl.  

För det första tycks Monti II-förordningen ha fallit vid en tidpunkt när den som 

mest behövdes. Givet dagens rättsläge med starka motsättningar och en risk för förlorat 

politiskt stöd för en ökad ekonomisk integration av EU hade ett klargörande av 

rättsläget legat i alla parters intresse.5    

För det andra finns det starka inomvetenskapliga skäl för undersökningen. Den 

rättsliga kontexten i mars 2012 när Monti II-förordningen lades fram var nämligen en 

annan än 2007 2008 och tiden för avgörandena i Lavalkvartetten. En viktig skillnad är 

att EU i och med att Lissabonfördraget trätt i kraft (den 1 december 2009) ska ansluta 

sig till Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) samt erkänna de 

rättigheter, friheter och principer som fastställts i EU:s rättighetsstadga6. Som kommer 

att utvecklas nedan har detta inneburit något av ett paradigmskifte där stridsrätten inom 

EU, åtminstone rent teoretiskt, har stärkts. I ljuset av detta är det av intresse att 

undersöka hur Monti II-förordningen förhåller sig till det nya rättsliga landskap som 

vuxit fram. Kan Monti II-förordningen sägas bekräfta förändringen i den rättsliga 

kontexten och vad innebär det i så fall? Kan Monti II-förordningen, trots att den inte 

antagits, tillmätas rättslig betydelse som exempelvis ett tolkningsverktyg när nationella 

domstolar har att avgöra om en stridsåtgärd är tillåten eller ej? 

För det tredje är en analys av Monti II-förordningen nödvändig för att identifiera 

möjliga vägar framåt, givet EU-kommissionens och Europaparlamentets utgångspunkt 

att något bör göras åt rättsläget.  

För det fjärde är det första gången sedan Lissabonfördragets trätt i kraft som 

medlemsstaterna utnyttjar de så kallade ”gula korten”, det vill säga möjligheten att 

genom subsidiaritetsinvändningar återförvisa ett lagförslag till kommissionen. Det finns 

mig veterligen därför inte så mycket skrivet om just Monti II-förordningen och 

                                                    
5 Se t.ex. ETUC och BUSINESSEUROPE:s gemensamma rapport. 
6 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
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subsidiaritetsinvändningarna.7 Min förhoppning är att med denna uppsats ändra på 

detta.  

 

1.1 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH AVGRÄNSNINGAR 
Syftet med uppsatsen är att analysera Monti II-förordningen och medlemsstaternas 

subsidiaritetsinvändningar för att på så sätt kunna besvara följande frågeställning: 

varför utformades förordningen som den gjordes och varför föll den? 

Monti II-förordningen syftar inte bara till att klargöra rättsläget utan innehåller 

också en tvistelösningsmekanism och ett ”varningssystem” för situationer som allvarligt 

stör den inre marknadens funktion. Dessa delar av förordningen har lämnats utanför 

framställningen eftersom de framförallt är av processuell betydelse och därmed skiljer 

sig från de aspekter av förordningen jag valt att fokusera på. Vidare utgör Monti II-

förordningen endast den ena delen av det åtgärdspaket för den inre marknaden som 

kommissionen presenterade i mars 2012. Den andra delen består av ett förslag om hur 

det existerande så kallade utstationeringsdirektivet8 ska genomföras och tillämpas på ett 

bättre sätt, det så kallade genomförandedirektivet.9 Det senare direktivet är emellertid av 

en annan mer administrativ karaktär än Monti II-förordningen och kommer inte att 

behandlas i denna uppsats.  

 

1.2 DISPOSITION 
För att uppfylla syftet med uppsatsen fordras en förståelse för den konflikt som finns 

inneboende i ämnet. Jag syftar här på konflikten mellan EU:s ekonomiska och sociala 

dimensioner och det är i spänningsfältet däremellan som ämnet för framställningen bör 

placeras. För att göra det är det viktigt att något sägs om bakgrunden till Monti II-

förordningen. Det är först mot en sådan bakgrund en analys av förordningen och varför 

den föll blir meningsfull. Bakgrunden syftar emellertid inte bara till att främja 

förståelsen för de svårigheter som författarna till Monti II-förordningen stod inför utan 

är också avsedd att ligga till grund för en diskussion de lege ferenda där alternativ för 

att klargöra rättsläget diskuteras. Av pedagogiska skäl har varje kapitel försetts med en 

                                                    
7 Under arbetets gång har dock två artiklar av intresse blivit aktuella för publicering: Fabbrini & Granat 
samt Bruun, Bücker och Dorssemont som båda kommer att refereras till nedan. 
8 Direktiv 96/71/EG. 
9 Förslag 2012(131) om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster. 
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kortare inledning och en sammanfattning. Mer utförligt ser dispositionen därför ut som 

följer. 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 där vägen fram till Monti II-

förordningen redovisas. Kapitlet utgör kärnan av bakgrunden och syftar till att ge en 

bild av de krafter som ledde fram till förordningen och till att ge en historisk överblick 

av rättsutvecklingen när det gäller arbetsrättslig reglering och rättspraxis inom EU.  

 I kapitel 3 följer sedan en undersökning av själva Monti II-förordningen. 

Föresatsen är att analysera förordningens innehåll mot den bakgrund som tecknats i det 

föregående kapitlet och det är alltså här frågan om varför förordningen utformades som 

den gjordes diskuteras mer ingående. Analysen omfattar även syftet med förordningen, 

valet av regleringsform respektive rättslig grund samt proportionalitetsprincipens 

ställning i förordningen.  

I kapitel 4 granskas medlemsstaternas subsidiaritetsinvändningar. Denna del är av 

central betydelse för förståelsen av varför Monti II-förordningen föll. Här är det inte 

bara viktigt att reda ut vad en subsidiaritetsinvändning innebär rent konstitutionellt, utan 

också att beakta de yttranden som medlemsstaterna lämnat i anknytning till 

invändningarna. Tanken är att allsidigt belysa yttrandena för att på så vis ge en bild av 

de olika ståndpunkter som finns representerade bland medlemsstaterna.  

I det avslutande kapitel 5 är tanken att de föregående kapitlen binds ihop genom 

några sammanfattande kommentarer där uppsatsens frågeställning också besvaras. Jag 

kommer även att säga något om problemet med negativ integration inom EU. Slutligen 

lämnas några synpunkter de lege ferenda där möjliga alternativ för att klargöra rättsläget 

diskuteras.  

 

1.3 TERMINOLOGI 
När det i uppsatsen refereras till ”förslaget” eller ”förordningen” så är det Monti II-

förordningen som avses om inte annat anges. Ett centralt tema i framställningen är EU:s 

kompetens och med kompetens avses här vad som i fördragen benämns befogenhet. För 

enhetlighetens skull har jag således valt att använda termerna ”kompetens” och 

”befogenhet” synonymt i uppsatsen.  

Ett annat centralt tema i uppsatsen är proportionalitet. Proportionalitetsprincipen är 

en allmän rättssäkerhetsprincip inom EU-rätten som i grunden handlar om att EU:s 

åtgärder till form och innehåll inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen 
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i fördragen (se artikel 5.4 EU-fördraget). Principen är med andra ord ett slags 

rimlighetskontroll av ändamålsenligheten av en viss åtgärd som kan anses innefatta tre 

kriterier: (i) åtgärden är ägnad att tillgodose ett legitimt ändamål, (ii) åtgärden är 

nödvändig för att uppnå ändamålet och (iii) fördelarna med åtgärden står i rimlig 

proportion till de nackdelar den kan förorsaka.10 Det är det tredje och sista kriteriet som 

är av särskilt intresse för den här framställningen. Tillämpat på stridsrätten handlar det 

om att göra en balansering mellan stridsrätten och de ekonomiska friheterna och det är 

alltså detta som avses när det refereras till en proportionalitetsbedömning. 

Med EUF-fördraget avses Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 

med EU-fördraget avses just EU-fördraget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    
10 Bernitz & Kjellgren, s. 119.  
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2 Vägen till Monti II-förordningen  
2.1 INLEDNING 
Den omedelbara bakgrunden till Monti II-förordningen utgörs av EU-domstolens 

avgöranden i Lavalkvartetten eftersom det var i anknytning till dessa som 

Europaparlamentet slog fast att lagstiftningsåtgärder var nödvändiga.11  

För att ge fullständig bild av vägen fram till Monti II-förordningen är det emellertid 

viktigt att något sägs om rättsläget även före Lavalkvartetten. Monti II-förordningen 

syftade nämligen till att reglera ett rättsområde som historiskt sett varit eftersatt. 

Arbetsrätten i allmänhet och stridsrätten i synnerhet varken är eller har någonsin varit 

särskilt välutvecklad på EU-nivå. Skälen till detta är flera. Ett är att arbetsrätten länge 

betraktats som en nationell angelägenhet. Detta gäller i synnerhet stridsrätten som visat 

sig vara särskilt svår att reglera på EU-nivå och det är först på senare tid som 

stridsrätten har börjat behandlas som en rättighet.12 Men det kanske viktigaste skälet är 

emellertid EU:s avsaknad av arbetsrättslig kompetens. Paradoxalt nog har detta inte 

utgjort något hinder mot att arbetsrättslig reglering antagits vilket har visat sig vara 

problematiskt, inte minst när det gäller Monti II-förordningen.  

För att bättre förstå hur allt detta hänger ihop är det viktigt att utreda vilken 

arbetsrättslig kompetens EU besitter för att därefter undersöka avgörandena i 

Lavalkvartetten och implikationerna av dessa. Monti II-förordningen handlar förvisso 

om stridsrätten, men för att analysera just den delen av arbetsrätten är det viktigt att 

teckna en helhetsbild av arbetsrätten inom EU. Det som närmast följer är därför en 

återblick över EU:s arbetsrättsliga kompetens.   

 

2.2 ARBETSRÄTTEN INOM EU – EN HISTORISK ÅTERBLICK 
 
2.2.1 Något om utvecklingens olika faser 

Utvecklingen av det ”sociala Europa” i allmänhet och av arbetsrätten i synnerhet kan 

delas upp i olika perioder. En grundläggande distinktion kan göras mellan tiden då 

social utveckling på EU-nivå sågs som en följd av ökad ekonomisk integration och tiden 

då social utveckling utgjorde ett självändamål. Som en röd tråd genom hela 

                                                    
11 Därav beteckningen “Monti II-förordningen”, dvs. Mario Montis rapport som förlaga till förslaget. 
12 Edström i Rönnmar m.fl., s. 74. Se även Herzfeld Olsson, s. 397 ff.  
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utvecklingen löper emellertid bristen på EU-rättslig kompetens att anta arbetsrättslig 

reglering.   

 

2.2.2 Ca 1957 till 1972 – Det Ohlinska arvet 

Fram till och med att Romfördraget trädde i kraft 1957 fanns ingen europeisk 

överstatlig arbetsrättslig kompetens. Med inspiration från bland annat Tysklands starka 

ekonomiska återhämtning efter andra världskriget (Wirtschaftswunder) och en rapport 

författad av ILO-experter under ledning av den svenske ekonomen Bertil Ohlin 

(Ohlinrapporten), var den bärande idén bakom Romfördraget att ekonomisk tillväxt 

födde social utveckling (se artikel 2 Romfördraget).13 Det sågs till och med som 

konstlat att genom fördraget etablera ett grundläggande socialt skydd.14 Det slogs 

visserligen fast att ”kommissionen skulle arbeta för ett närmare samarbete mellan 

medlemsstaterna på det sociala området” (artikel 118) och att det fanns ett behov av att 

förbättra och utjämna arbets- och anställningsvillkoren i medlemsstaterna (artikel 3.i), 

men den politiska viljan tycks inte ha räckt till mycket mer än att formulera en 

programförklaring.15 Med andra ord separerades EU:s sociala och ekonomiska 

dimensioner redan här.  

En viktig följd av detta var att medlemsstaterna i EU:s initiala skede tilläts utveckla 

sina sociala modeller utan att EU-domstolen ingrep. Domstolen skulle dock ändra sin 

hållning i samband med att en annan del av det Ohlinska idéarvet aktualiserades nästan 

50 år senare. Tillsammans med en annan svensk ekonom, Eli Heckscher, utvecklade 

Ohlin nämligen det så kallade Heckscher-Ohlin-teoremet enligt vilket skillnader mellan 

olika länders arbetsproduktivitet och faktortillgångar ger länderna komparativa fördelar, 

exempelvis i att kunna erbjuda arbetskraft till en lägre kostnad.16  

 

2.2.3 Ca 1972 till 1979 – En social dimension växer fram  

Under 1970-talet inleddes en ny fas av utvecklingen där det hette att det sociala området 

var lika viktigt som det ekonomiska.17 Ett socialt handlingsprogram lanserades och en 

rad direktiv antogs, exempelvis om arbetstagarskydd vid övergång av verksamhet.18 

                                                    
13 Barnard, EU Employment Law, s. 2. 
14 De Schutter, s. 2. 
15 Jfr det Europarådsrättsliga systemet med EKMR och Europarådet sociala stadga som antogs 1950 
respektive 1961.  
16 Krugman & Obstfeld, s. 50. 
17 EU Bulletin, 10/1072. 
18 Direktiv 77/187/EG.  
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Bakgrunden var att idén om välfärdsstaten hade börjat få ordentligt fäste i Västeuropa 

och att det sågs som nödvändigt att förse unionen med ett socialt ansikte för att inte 

äventyra den fortsatta ekonomiska integrationen. Redan här uppmärksammades alltså 

den spricka mellan EU:s ekonomiska och sociala dimension som Monti nästan 40 år 

senare skulle varna för i den rapport som kom att ligga till grund för Monti-II 

förordningen.  

EU-domstolen började också avreglera marknaden genom att underkänna nationell 

reglering som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt hindrade samhandeln och 

den fria rörligheten av varor inom unionen.19 Utvecklingen innebar att många nationella 

sociala eller ”protektionistiska” regler utmanades vilket skapade en efterfrågan på att 

detta kompenserades genom social utveckling på EU-nivå.  

Det är viktigt att notera att den reglering som antogs inte grundades på någon 

arbetsrättslig kompetens utan istället såsom ”nödvändig för den inre marknadens 

funktion” (artikel 100 Romfördraget), det vill säga med stöd av en bestämmelse 

motsvarande den så kallade flexibilitetsklausulen i EUF-fördraget (artikel 352) som 

Monti II-förordningen senare skulle grundas på. Till skillnad från fallet med Monti II-

förordningen fanns det under 1970-talet dock en enhällighet bland EU:s medlemsstater 

för att anta reglering, vilket inte bara berodde på att idén om välfärdsstaten vann mark 

utan också på att medlemsstaterna var färre till antalet och en mer homogen samling. 

Det var också under denna tid som medlemsstaternas frihet att utforma sin egen 

socialpolitik började begränsas. Ett exempel på detta är EU-domstolens avgörande 

Defrenne II20 där det slogs fast att EU:s likalöneprincip kunde åberopas även i 

nationella domstolar. Mellan EU-domstolen och medlemsstaterna hade en arbetsrättslig 

koppling etablerats som skulle visa sig få stora konsekvenser längre fram. 

 

2.2.4 Ca 1979 till 1987 – Utvecklingen bromsar in  

År 1979 bröts dock förutsättningarna för socialpolitisk enighet inom unionen i och med 

att Margaret Thatcher tillträdde som brittisk premiärminister. Thatcher utsåg facket till 

”the enemy within”21 och Storbritannien motsatte sig konsekvent alla arbetsrättsliga 

initiativ på EU-nivå under stora delar av 1980-talet.22 Thatchers syn på samhället som 

                                                    
19 Mål C-8/75 Dassonville (REG 1974 s. I-837). En liknande utveckling beträffande tjänster och personer 
skulle följa senare. 
20 Mål C-43/75 Defrenne mot Sabena (REG 1976 s. I-455).  
21 Återgivet av Wilenius i BBC news 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3067563.stm. 
22 Bercusson, s. 43. 
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bestående av individer med förmåga att konkurrera på marknaden utan statlig 

inblandning kontrasterade mot strävan att harmonisera medlemsstaternas sociala 

skyddsnät.23 Detta till trots antogs under denna tid viss arbetsrättslig reglering, men 

syftet med denna var inte någon total harmonisering utan snarare att slipa ner de 

skillnader mellan medlemsstaterna som hindrade samhandeln.24 Som jag kommer att 

diskutera senare så berodde situationen med en ”fri” domstol och en ”låst” lagstiftare 

inte enbart på ett tillfälligt politiskt dödläge utan även på en grundläggande 

konstitutionell asymmetri.   

 

2.2.5 Ca 1987 till 1993 – Enhetsakten, 1989 års stadga och det sociala avtalet  

Under den senare hälften av 1980-talet tog utvecklingen av det sociala Europa ny fart. 

Skälen till detta var bland annat att det politiska dödläget bröts och att EU fick fler 

medlemmar, exempelvis Spanien och Portugal som anslöt 1986. Bilden av EU som en 

samling homogena stater började förändras och samarbetet ställdes inför nya 

utmaningar. En sådan utmaning var hur man skulle förhålla sig till det faktum att 

anställnings- och arbetsvillkoren runtom i Europa varierade, bland annat beträffande 

lönenivåer. Detta i kombination med en rörligare arbetsmarknad aktualiserade frågan 

om social dumping, det vill säga import av billigare arbetskraft från ett annat land. 

Frågan skulle återkomma med eftertryck nästan 20 år senare i samband med den så 

kallade östutvidgningen.  

Ett annat skäl till utvecklingen var att Jacques Delors tillträdde som kommissionens 

ordförande vilket ledde till att EU:s roll i det sociala Europa omdefinierades, bland 

annat genom att en Europeisk enhetsakt med målet att upprätta en inre marknad antogs 

1987. Förverkligandet av den inre marknaden skulle bland annat ske genom att 

beslutsfattandet förändrades och förenklades. En sådan förändring var att 

arbetsmiljöregler kunde antas med kvalificerad majoritet och inte krävde enhällighet.25 

Någon fördragsmässig revolution av EU:s arbetsrättsliga kompetens handlade det dock 

inte om och för reglering av till exempel arbets- och anställningsvillkor krävdes även 

fortsättningsvis enhällighet. 

                                                    
23 Barnard, EU Employment Law, s. 10. 
24 De Schutter, s. 6.  
25 Se särskilt artikel 118.a Romfördraget enligt vilken rådet genom beslut med kvalificerad majoritet kan 
anta minimikrav för att ”i fråga om arbetsmiljön, främja förbättringar av arbetstagares hälsa och 
säkerhet”.  
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En viktig kodifiering av EU:s sociala dimension skedde också när stadgan om 

grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare inom gemenskapen antogs 1989. 

Stadgan fick visserligen ingen bindande verkan men omfattar flera grundläggande 

arbetsrättsliga områden.26  

I anslutning till Maastrichtfördraget 1992 slöts sedan ett särskilt avtal om 

socialpolitik. Genom avtalet, som till stor del byggde på 1989 års stadga, kom elva av 

EU:s dåvarande tolv medlemsstater överens om ett fördjupat socialpolitiskt samarbete. 

Storbritannien valde att stå utanför samarbetet och de övriga elva medlemsstaterna 

behövde inte längre söka strategier för att ”kringgå det brittiska vetot”.27 Genom avtalet 

utvidgades EU:s kompetens något genom att de elva medlemsstaterna bemyndigades 

att, med kvalificerad majoritet, anta och tillämpa de rättsakter och beslut som krävdes 

för att uppnå de sociala mål man satt upp i avtalet (artikel 100.a).   

 

2.2.6 Ca 1993 till 2004 – Arbetstids- och utstationeringsdirektivet m.m. 

I mitten av 1990-talet kan således en social dialog sägas ha upprättats på allvar även om 

systemet för att anta arbetsrättslig reglering var en aning invecklat.28 I takt med att den 

gränsöverskridande handeln ökade så återkom frågan om hur de ekonomiska friheterna 

borde balanseras mot sociala hänsyn. 2004 blev flera länder, bland annat Estland, 

Lettland, Litauen och Polen, nya medlemmar i EU. Genom EU-inträdet fick dessa 

länder på allvar tillträde till en marknad med över 20 miljoner företag och 500 miljoner 

konsumenter där flera av de nya länderna kunde utnyttja sin komparativa fördel i form 

av billigare arbetskraft.29 Utvecklingen medförde emellertid vad Sigeman kallat 

”välfärdsförluster” för arbetstagare i värdstaterna i form av lägre sysselsättning och ett 

tryck nedåt på löner, vilket skapade spänningar inom unionen.30  

Till följd av detta gjordes också flera försök på EU-nivå för att minska spänningen. 

Exempelvis antogs två arbetsrättsliga direktiv under mitten av 1990-talet vars syfte var 

just att begränsa välfärdsförlusterna. Genom det första, arbetstidsdirektivet31, infördes 

begränsningar gällande arbetstid och genom det andra, utstationeringsdirektivet32, sökte 

                                                    
26 Se referensen till stadgan i artikel 151 EUF-fördraget (målstadgande om EU:s socialpolitik). Jfr da 
Silva, s. 626 f., som ifrågasätter 1989 års stadgas betydelse.  
27 Malmberg m.fl., s. 8. 
28 Se t.ex. artikel 118.b som infördes i Romfördraget 1986 som stipulerade att kommissionen ska “sträva” 
efter en dialog mellan arbetsmarknadens parter.  
29 Se ovan (2.2.2) om komparativa fördelar.  
30 Sigeman, SvJT 2008, s. 553 f.  
31 Direktiv 93/104/EG. 
32 Se ovan under not 8.  
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man reglera arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare som utför arbete i en 

annan medlemsstat. 

Någonstans här började också konstitutionella problem uppstå på grund av EU:s 

avsaknad av arbetsrättslig kompetens. Den flexibilitet som kan sägas ha präglat 

antagandet av arbetsrättslig reglering under 1970-talet började ifrågasättas och vad som 

rymdes inom begreppet ”arbetsmiljö” blev en omdiskuterad fråga.33 Inte helt oväntat 

kom mycket av kritiken från brittiskt håll, till exempel i Storbritannien mot rådet34 där 

Storbritannien menade att arbetstidsdirektivet inte kunde antas med stöd av 

bestämmelsen om arbetsmiljö. EU-domstolen var av en annan åsikt och slog genom en 

extensiv tolkning av fördraget fast att arbetstider har med arbetstagarnas psykiska och 

fysiska hälsa att göra.35 Frågan om gästande arbetstagares arbetsvillkor ansågs dock 

vara i behov av ytterligare reglering och därför antogs utstationeringsdirektivet. 

Syftet med utstationeringsdirektivet var som redan nämnts att reglera vilka 

arbetsvillkor som ska gälla när ett företag använder sin egen arbetskraft för att utföra 

tjänster i en annan medlemsstat.36 Trots sin karaktär av ett arbetsrättsligt skyddsdirektiv 

antogs direktivet med stöd av den fria rörligheten för tjänster eftersom det annars 

troligen inte kunde ha antagits. En intressant tanke är vad som hade hänt om 

Storbritannien väckt talan också mot utstationeringsdirektivet med motiveringen att 

även det hade antagits på fel grund. Någon sådan talan väcktes dock inte men de som 

såg detta som en seger skulle få betala ett högt pris skulle det senare visa sig. 

Utstationeringsdirektivet handlar precis som Monti II-förordningen i sin essens om 

att balansera den fria rörligheten mot skyddet mot social dumpning. I EU-domstolens 

rättspraxis hade det visserligen redan före direktivets antagande slagits fast att nationell 

lagstiftning eller kollektivavtal kunde utsträckas till att gälla även gästande arbetstagare 

eller företag. Genom direktivet klargjordes emellertid att en värdstat inte bara kunde 

utan också skulle garantera gästande arbetstagare ett skydd eller en ”hård kärna” av 

rättigheter enligt lagar eller kollektivavtal med allmän giltighet som rör vissa i direktivet 

särskilt angivna arbets- eller anställningsvillkor, till exempel säkerhet och miljö, 

arbetstid och minimilön etc.37   

                                                    
33 Nyström, s. 51. 
34 Mål C-84/94 Storbritannien mot Rådet (REG 1996 s. I-5755). 
35 Intressant nog ansåg EU-domstolen att helgandet av söndagsvilan inte omfattas av 
arbetsmiljöbegreppet vilket är något att fundera över för alla dem som kritiserar domstolen för att styras 
av katolska värderingar. 
36 Tredje skälet i ingressen till utstationeringsdirektivet.  
37 Mål C-113/89 Rush Portuguesa (REG 1990 s. I-1417). 



 
 

20 

I samband med att direktivet antogs uppstod frågan om det stod värdstaten fritt att ha en 

högre skyddsnivå än den i direktivet stipulerade eller om direktivets nivå utgjorde ett 

tak. Frågan var med andra ord huruvida det var ett minimi- eller maximidirektiv.38 Före 

Lavalkvartetten sågs direktivet av många som ett minimiskydd som inte hindrade 

värdstaten från att erbjuda ett ännu starkare skydd. Det skulle senare visa sig att EU-

domstolen inte delade den uppfattningen.  

Ytterligare steg mot social integration togs 1999 när det sociala avtalet från 1992 

infogades i Amsterdamfördraget. Betydelsefullt under denna period var också att EU:s 

rättighetsstadga med grundläggande arbetsrättsliga bestämmelser antogs 2000. 

Rättighetsstadgan gjordes dock inte bindande förrän i samband med 2009 års 

Lissabonfördrag. 

 

2.2.7 EU:s arbetsrättsliga kompetens – några reflektioner 

Som framställningen ovan visat har EU och arbetsrätten varit ett rättsområde där 

utvecklingstakten varierat över tid, men bristen på fördragsmässig arbetsrättslig 

kompetens varit konstant. I den mån det faktiskt funnits kompetens har den ibland 

använts trots att den inte utgjort tillräcklig rättslig grund. En historisk återblick ger 

stundtals ett intryck av arbetsrätten inom EU som ett rättsområde där politikerna försökt 

hitta nya vägar att kringgå systemet. Det problematiska med denna konstitutionella röra 

har kommit till tydligt uttryck både när det gäller utstationeringsdirektivet och Monti II-

förordningen. 
 

2.3  SÄRSKILT OM STRIDSRÄTTEN INOM EU 
Med hänsyn till att lejonparten av den arbetsrättsliga reglering som antagits på EU-nivå 

har avsett den enskilde arbetstagarens arbets- och anställningsvillkor finns det anledning 

att säga något om stridsrätten och den kollektiva arbetsrätten. Stridsrätten är av tradition 

en politiskt känslig fråga.39 Bland EU:s medlemsstater finns flera olika arbetsrättsliga 

modeller representerade och i det hänseendet är EU onekligen ”plurijural”.40 Något som 

åskådliggör detta är att man inom anglosachsisk rättstradition talar om en frihet medan 

man i den romansk-germanska eller kontinentala rättstraditionen talar om en rätt att 

                                                    
38 Malmberg i Rönnmar m.fl., s. 78.  
39 Kahn-Freud, s. 21, som menar att reglering beträffande den kollektiva arbetsrätten inte är möjlig att 
överföra mellan rättssystem. 
40 Legrand, s. 44.  
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vidta stridsåtgärder.41 Enligt en tredje inflytelserik arbetsrättslig modell, den nordiska, 

åtnjuter stridsrätten ett ännu starkare (grundlags)skydd.42  

Stridsrätten har ända fram tills nyligen i princip lämnats oreglerad på EU-nivå 

vilket har att göra med att det saknas kompetens även på detta område.43 Det är till och 

med så att stridsrätten uttryckligen utesluts från EU:s kompetens (artikel 153.5 EUF-

fördraget). Däremot erkänns stridsrätten i EU:s rättighetsstadga (artikel 28) och även 

genom Europadomstolens rättspraxis (se nedan 3.7.3), två rättskällor som EU förbundit 

sig att följa.44 Det bör också noteras att stridsrätten erkänns och regleras i andra 

folkrättsliga dokument, till exempel i ILO:s konventioner.  

 

2.4  NÅGOT OM EU-DOMSTOLENS SYN PÅ ARBETSRÄTTEN  

 
2.4.1 Allmänt 

Jag har i det föregående försökt presentera de konstitutionella ramarna för arbetsrätten 

inom EU och ska i det följande säga något om hur ämnet behandlats i 

rättstillämpningen. Tanken är inte att uttömmande redogöra för ett halvt sekels 

rättsutveckling, utan att säga något om EU-domstolens principiella förhållningssätt. 

Rent allmänt kan sägas att domstolen länge intog en försiktig hållning till stridsrätten. 

Föreningsfriheten, det vill säga rätten att organisera sig och att agera i fackligt intresse, 

erkändes visserligen redan på 1970-talet45, men så sent som 1999 tycks 

generaladvokaten Jacobs uttalande i målet Albany46 om att ”stridsrätten åtnjuter skydd i 

EU-rätten” fortfarande ha utgjort en något av en skiljaktig mening. 

Utgångspunkten i såväl fördragen som i EU-domstolen har alltid varit densamma. 

Som huvudregel gäller fri rörlighet för de ekonomiska friheterna och endast 

undantagsvis kan en inskränkning av den fria rörligheten godtas. Undantag kan göras 
                                                    
41 Barnard, EU Employment Law, s. 772. I brittisk rätt utgör stridsrätten dessutom en s.k. statutory 
immunity, dvs. något som endast undantagsvis kan beviljas. 
42 För svensk del genom RF 2 kap. 17 § (numera 2 kap. 14 §), även om detta till viss del tycks bero på 
slumpen. Någon facklig stridsrätt fanns nämligen inte med i den rättighetskatalog som presenterades av 
statsminister Palme på en presskonferens i mars 1973 vilket föranledde journalisten Kurt Qvist att fråga 
varför så var fallet. Palme ska ha blivit tagen på sängen av frågan och lär efter en lång tystnad ha svarat: 
”Ingen har kommit att tänka på strejkrätten, vare sig vi eller remissinstanserna. Men visst vore det värt att 
fundera på.” Återgivet av Sigeman, Lag & Avtal, s. 1-2. 
43 Förslag på en harmonisering av stridsrätten på EU-nivå har emellertid inte saknats. Se t.ex. Jacobs, s. 
133-135. 
44 Stridsrätten erkänns också i 1989 års sociala stadga som dock inte är bindande för EU.  
45 Se t.ex. Mål C-175/73 Union Syndicale (REG 1974 s. I-917). 
46 Mål C-67/76 Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (REG 
1999 s. I-5751), generaladvokatens förslag till avgörande stycke 159.  
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med stöd av fördraget, det vill säga med hänsyn till allmän ordning, hälsa eller säkerhet. 

Undantag kan emellertid också godtas enligt det så kallade Gebhard-testet47 om 

inskränkningen (i) har ett legitimt ändamål som är förenligt med fördraget, (ii) är 

motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset och (iii) är proportionell, det vill 

säga är ägnad att säkerställa förverkligandet av det syfte som eftersträvas och inte gå 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Genom domstolens praxis har 

det slagits fast att skyddet för värdstatens arbetstagare kan utgöra en så kallad tvingande 

hänsyn.48 En grundläggande skillnad i domstolens förhållningssätt under tiden före 

Lavalkvartetten var skiftet från en diskriminerings- till en marknadstillträdesdoktrin.49 

 

2.4.2 Diskrimineringsdoktrinen 

Avgörande vid bedömningen av en nationell bestämmelses förenlighet med de 

ekonomiska friheterna var länge huruvida gästande arbetstagare likabehandlades i 

relation till arbetstagare i värdstaten. Såväl utstationeringsdirektivet och internationell 

privaträttslig reglering som Rom I-förordningen50 (tidigare Romkonventionen) kan 

sägas bygga på denna idé.51 Ett exempel på detta är Kommissionen mot Frankrike52 från 

1974 som gällde den franska statens underlåtenhet att upphäva en nationell föreskrift 

enligt vilken en viss andel av besättningen på franska skepp måste vara av fransk 

nationalitet. Domstolen fann visserligen att föreskriften hade en diskriminerande effekt 

på arbetstagare från andra medlemsstater men slog också fast att det i 

diskrimineringsförbudets natur låg ett legitimt intresse av att arbetstagare från 

värdstaten (Frankrike) inte utsattes för de ogynnsamma följder som kunde uppstå om 

arbetstagare från andra medlemsstater anställdes till sämre anställnings- eller 

arbetsvillkor än de som följde av nationell rätt.  

I linje med detta uttalade domstolen i målet Albany53 från 1999 att det otvivelaktigt 

är så att ett kollektivavtal kan ha vissa konkurrenshämmande effekter, men att 

kollektivavtalets funktion som garant för vissa sociala rättigheter allvarligt skulle 

                                                    
47 Mål C-55/94 Gebhard (REG 1995 s. I-4165).    
48 Se t.ex. Mål C-279/80 Webb (REG 1981 s. I-3305).  
49 För en liknande terminologi, se Barnard, The Substantive Law of The EU, s. 19. 
50 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser. Det är inte helt klart om någon principiell skillnad föreligger mellan Rom I-
förordningen och Romkonventionen, se Bogdan, SvJT 2001. 
51 Barnard, Employment Rights and Free Movement, s. 3-4.  
52 Mål C-167/73 Kommissionen mot Frankrike (REG 1974 S. I-359), se särskilt styckena 44-45. 
53 Mål C-67/76 Albany (REG 1999 s. I-5751). 
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urholkas om dessa effekter inte tilläts.54 Så länge gästande arbetstagare inte direkt eller 

indirekt diskriminerades kan EU-domstolens hållning gentemot nationella bestämmelser 

som begränsade de ekonomiska friheterna ha präglats av viss försiktighet.55 

 

2.4.3 Marknadstillträdesdoktrinen 

Trots avgörandet i Albany markerade ändå den enhetsakt som antogs 1987 att en 

förändring höll på att ske, vilket också kom till tydligt uttryck i avgörandet Säger56 från 

1991. I målet slog domstolen fast att den fria rörligheten (för tjänster) inte bara innebär 

ett förbud mot diskriminering på grund av nationalitet utan också mot alla hinder för 

marknadstillträde, detta oavsett om hindret i fråga även gäller för nationella aktörer.57 

Avgörande vikt fästes nu vid vilken effekt den nationella bestämmelsen (”hindret”) 

hade på det gästande företaget istället för vid om bestämmelsen i sig inte gjorde någon 

skillnad mellan gästande och nationella företag.  

Ett annat exempel på att domstolen bytt fot kom 1994 genom målet Schindler58  där 

den brittiska tullen, i enlighet med brittisk lag, hade beslagtagit försändelser av reklam 

och beställningsblanketter från ett tyskt lotteribolag riktade till brittiska konsumenter. 

De aktuella nationella bestämmelserna gjorde ingen skillnad mellan britter och icke-

britter vilket också uppmärksammades av EU-domstolen som ansåg att bestämmelserna 

var berättigade, bland annat med hänsyn till risken för bedrägerier. Domstolen uttalade 

dock vidare att  

”enligt […] rättspraxis [Säger] kan en nationell lagstiftning falla under [den fria 
rörligheten] […] i fördraget, även om den är tillämplig utan åtskillnad, om den 
förbjuder eller på annat sätt stör verksamheten för en person som tillhandahåller 
tjänster och som är etablerad i en annan medlemsstat, där han lagligen 
tillhandahåller motsvarande tjänster”.59  

 

I och med Schindler stod det således klart att den fria tjänsterörligheten inte bara 

medförde ett förbud mot diskriminering utan också kunde träffa nationella 

bestämmelser där ingen åtskillnad på grund av nationalitet gjordes.   

                                                    
54 Se även Mål C-222/98 Van der Woude (REG 2000 s. I-7111), där ett liknande resonemang fördes.  
55 Barnard, Squaring the Circle, s. 4. 
56 Mål C-76/90 Säger mot Dennemeyer & Co Ltd (REG 1991 s. I-4221).  
57 Se ovan (under 2.2.3) för motsvarande utveckling för varor genom Mål C-8/74 Dassonville (REG 1974 
s. I-837).  
58 Mål C-275/92 Schindler (REG 1994 s. I-1039). 
59 Mål C-275/92 Schindler (REG 1994 s. I-1039), stycke 43, min egen kursivering. 
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I början av 2000-talet tycks marknadstillträdesdoktrinen ha fått ett ännu tydligare 

genomslag, vilket framgår av målet Kommissionen mot Danmark60 från 2005 där EU-

domstolen fastslog att marknadstillträdesdoktrinen inte bara gällde den fria tjänste- och 

etableringsfriheten utan också den fria rörligheten för arbetstagare. 

 

2.5 LAVALKVARTETTEN 
 

2.5.1 Allmänt 

Mot bakgrund av den historiska återblicken kan den till synes paradoxala slutsatsen dras 

att rättsläget före Lavalkvartetten präglades både av en strävan att stärka de sociala 

rättigheterna och av en successiv avreglering av handelshindrande nationella 

bestämmelser. Som redan nämnts flera gånger sattes balanseringen av dessa intressen på 

prov i samband med östutvidgningen 2004. Nivån på de arbetsvillkor som arbetsgivare i 

nya medlemsstater som exempelvis Lettland och Polen erbjöd sina anställda var överlag 

lägre än i de äldre medlemsstaterna. Situationen har träffande beskrivits som en 

”explosiv cocktail” av kollisioner mellan (i) grundläggande ekonomiska rättigheter på 

EU-nivå och sociala rättigheter på nationell nivå och (ii) rättigheter och förväntningar 

hos arbetstagare i de nya medlemsstaterna samt de gamla medlemsstaternas intressen.61 

EU-domstolens sätt att hantera situationen skulle också få en explosiv verkan. Det har 

till och med gjorts gällande att avgörandena försatte stridsrätten i gränsöverskridande 

situationer på en nivå jämförbar med den i England runt sekelskiftet 1900.62 

Det som följer närmast är därför en redogörelse för de fyra rättsfall som utgör 

Lavalkvartetten. Rättsfallen kommer först behandlas var för sig med kortare 

genomgångar av omständigheter och domskäl. Därefter följer en för hela 

Lavalkvartetten gemensam del med några sammanfattande synpunkter. De 

kursiveringar som gjorts är mina egna om inte annat anges.  

 

2.5.2 Viking 

Bakgrunden till tvisten i Viking var att det finska rederiet Viking Line av ekonomiska 

skäl ville registrera sitt fartyg Rosella i Estland där man hade ett dotterbolag för att på 

så sätt kunna teckna kollektivavtal med det estniska facket (så kallad utflaggning). Det 

                                                    
60 Mål C-464/02 Kommissionen mot Danmark (REG 2005 s. I-7929).  
61 Barnard, Squaring the Circle, s. 5.  
62 Ewing, s. 1.  
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finska facket var anslutet till den Internationella transportfederationen (ITF) som 

uppmanade alla anslutna fackföreningar, inklusive de estniska, att inte förhandla med 

Viking Line. I samband med detta ställde det finska facket vissa krav för att förnya det 

kollektivavtal som gått ut mellan parterna och varslade därvid om strejk.  

Rederiet stod dock fast vid sin avsikt att flagga ut fartyget och väckte i augusti 2004 

talan vid en domstol i London, där ITF hade sitt huvudkontor. Till saken hör att Estland 

tre månader tidigare blivit medlem i EU vilket medförde att EU-rättens regler om 

etableringsfrihet var tillämpliga i fallet. Följaktligen begärde Viking Line att ITF skulle 

förpliktas att återkalla det cirkulär varigenom man hade uppmanat alla fackföreningar 

att inte förhandla med Viking Line eftersom detta hindrade utflaggningen av Rosella 

och därmed rederiets etableringsfrihet. Efter det att målet överklagats till engelsk 

överrätt ställdes tolkningsfrågan till EU-domstolen huruvida de fackliga åtgärderna 

inneburit en omotiverad inskränkning av den fria rörlighet som garanteras i EU-

fördragen. I sitt svar uttalade EU-domstolen följande.  

För det första är fördragets bestämmelser om etableringsfrihet tillämpliga när 

fackliga stridsåtgärder vidtas. För det andra utgör de av det finska facket och ITF 

vidtagna åtgärderna en inskränkning av etableringsfriheten eftersom det framstått som 

mindre lockande och till och med meningslöst för Viking Line att utöva sin rätt till fri 

etablering inom EU då rederiet hindrats från att i värdstaten (Estland) åtnjuta samma 

behandling som övriga där redan etablerade aktörer får. En sådan inskränkning är endast 

godtagbar om den har ett legitimt ändamål, till exempel att skydda arbetstagare. 

Prövningen av stridsåtgärdernas syfte ankommer på den nationella domstolen.63 

Domstolen anförde därefter följande beträffande frågan om vilka förutsättningar 

som måste råda för att stridsåtgärder ska få vidtas. Även om en stridsåtgärd prima facie 

skulle kunna anses omfattas av ändamålet att skydda arbetstagare, så kan 

stridsåtgärderna inte längre kvalificeras på detta sätt om det visas att anställningarna 

eller arbetsvillkoren inte var i fara eller allvarligt hotade.64 Även om det visas att så är 

fallet får stridsåtgärder endast vidtas om de är lämpliga för att uppnå det angivna syftet 

och inte heller går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte.65 Dessutom 

får stridsåtgärder vidtas först när alla andra medel som innebär en mindre inskränkning i 

etableringsfriheten är uttömda.  

                                                    
63 Mål C-438/05 Viking (REG 2007 s. I-10779), stycke 69. 
64 Mål C-438/05 Viking (REG 2007 s. I-10779), stycke 81. 
65 Mål C-438/05 Viking (REG 2007 s. I-10779), stycke 84. 
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2.5.3 Laval 

I maj 2004 anlände en grupp lettiska arbetstagare från det lettiska bolaget Laval till 

Vaxholm i Stockholms skärgård dit de utstationerats för att utföra ett byggnadsarbete. 

Kort därefter inleddes diskussioner mellan bolaget och det Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) om de utstationerade arbetstagarnas löner och 

huruvida bolaget skulle ansluta sig till gällande kollektivavtal. Diskussionerna strandade 

och istället tecknade Laval kollektivavtal i Lettland vilket ledde till att Byggnads 

försatte Laval i blockad. Sympatiåtgärder vidtogs också av Svenska 

Elektrikerförbundet.  

Laval väckte talan vid Arbetsdomstolen för att få stridsåtgärderna olovligförklarade 

såsom stridande mot EU-rättens regler om fri rörlighet för arbetstagare och icke-

diskriminering. Arbetsdomstolen beslutade först i ett interimistiskt avgörande att inte 

förbjuda stridsåtgärderna men beslutade sedan under huvudförhandling i målet att 

inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen (AD 2004 nr 111 och AD 2005 nr 

49).  

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att utstationeringsdirektivet inte 

berättigar värdstaten att kräva att arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare 

utstationerade på dess territorium går utöver vad direktivets tvingande reglerna för 

minimiskydd föreskriver.66 Domstolen slog sedan fast att rätten att vidta fackliga 

stridsåtgärder är en grundläggande rättighet som utgör en integrerad del av EU-rätten 

och att det ankommer på domstolen att säkerställa dess efterlevnad.67 Domstolen 

uttalade vidare att trots att stridsrätten är av grundläggande karaktär innebär inte det att 

sådana åtgärder faller utanför EU-rättens tillämpningsområde när de vidtas mot ett 

företag som är etablerat i en annan medlemsstat och som utstationerar arbetstagare till 

värdstaten.68 Domstolen slog därefter fast att stridsrätten kan få till följd att företag som 

är etablerade i en annan medlemsstat kan se sig tvingade att genomföra fackliga 

förhandlingar under obestämd tid och ansluta sig till ett kollektivavtal vars innehåll går 

utöver det minimiskydd som garanteras i utstationeringsdirektivet. Detta kan, enligt 

domstolen, göra det mindre lockande och till och med svårare för dessa företag att 

                                                    
66 Mål C-341/05 Laval (REG 2007 s. I-11767), stycke 80.  
67 Mål C-341/05 Laval (REG 2007 s. I-11767), stycke 91.  
68 Mål C-341/05 Laval (REG 2007 s. I-11767), stycke 95.  



 
 

27 

bedriva verksamhet i Sverige, vilket utgör en inskränkning i den fria 

tjänsterörligheten.69 

En sådan begränsning kan endast godtas om den har ett legitimt ändamål som är 

förenligt med fördraget och är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset. 

Inskränkningen ska dessutom vara ägnad att säkerställa förverkligandet av 

stridsåtgärdens syfte och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. 

Domstolen fann att blockaden var ägnad att skydda arbetstagare i Sverige mot social 

dumpning och att den därför grundades på tvingande hänsyn till allmänintresset. Detta 

intresse ansågs emellertid inte att motivera blockaden eftersom de specifika 

skyldigheter en anslutning till det aktuella kollektivavtalet skulle medföra för bolaget 

skulle gå utöver vad de tvingande reglerna i utstationeringsdirektivet stipulerade.70   

Därefter uttalade domstolen att det visserligen inte är förbjudet att med lämpliga 

medel säkerställa att bestämmelser om minimilön iakttas av gästande företag, men att 

fackliga stridsåtgärder inte kan motiveras av allmänintresset att skydda arbetstagare när 

åtgärderna syftar till att få ett gästande företag etablerat i en annan medlemsstat att 

genomföra löneförhandlingar i ett nationellt sammanhang där det saknas bestämmelser 

som är så preciserade och tillgängliga att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt 

att få kännedom om de skyldigheter i fråga om minimilön som åligger företaget.71 

Slutligen konstaterade domstolen att nationella bestämmelser som inte tar hänsyn till de 

kollektivavtal gästande företag redan är bundna av i den medlemsstat där de är 

etablerade är diskriminerande eftersom de behandlas på samma sätt som inhemska 

företag som inte tecknat något kollektivavtal.72  

 

2.5.4 Rüffert  

Bakgrunden till tvisten i Rüffert var att den tyska delstaten Niedersachsen krävt att ett 

företag och dess underleverantörer för att få en offentlig upphandling måste betala sina 

anställda minst vad som föreskrevs i det på orten gällande kollektivavtalet. Kravet var 

dessutom vitesbelagt. Frågan huruvida detta var förenligt med EU-rätten ställdes på sin 

spets när det framkom att en polsk underleverantör till ett tyskt företag som fått ett 

byggnadsuppdrag på ett fängelse i Niedersachsen inte betalat sina anställda i enlighet 

med gällande kollektivavtal. Bolaget förlorade då kontraktet och riskerade ett vite på 
                                                    
69 Mål C-341/05 Laval (REG 2007 s. I-11767), stycke 99-100. 
70 Mål C-341/05 Laval (REG 2007 s. I-11767), stycke 108.  
71 Mål C-341/05 Laval (REG 2007 s. I-11767), stycke 110.  
72 Mål C-341/05 Laval (REG 2007 s. I-11767), stycke 116.  
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nästan 85 000 euro. För att få svar på frågan begärde en tysk överinstans ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen.  

Till skillnad från Laval handlade Rüffert alltså inte om fackliga stridsåtgärder per se 

utan om en nationell bestämmelses förenlighet med EU-rätten. Precis som i Laval slog 

dock domstolen fast att varken en medlemsstat eller en fackförening kan kräva att 

företag från andra EU-länder erbjuder sina anställda något utöver vad som följer av den 

”hårda kärna” av villkor som anges i utstationeringsdirektivet, det vill säga 

minimivillkor i värdstatens lag, allmängiltiga kollektivavtal eller skiljedomar eller 

sådana kollektivavtal som jämställs med allmängiltiga kollektivavtal.73 Domstolen 

konstaterade att utstationeringsdirektivet lämnar visst utrymme för medlemsstater att 

införa krav på minimilöner, till exempel genom att ett kollektivavtal 

allmängiltigförklaras, men att kravet i det aktuella fallet inte kunde anses falla inom 

detta utrymme. Vidare fann domstolen att bestämmelsen innebar ytterligare en 

ekonomisk börda för gästande företag vilket kan medföra att deras tjänster förbjuds, 

hindras eller blir mindre attraktiva i värdstaten.74  

Det nyss sagda innebar enligt domstolen ett hinder mot den fria rörligheten som 

inte kunde motiveras av intresset att skydda arbetstagarna. Av de handlingar som ingetts 

till domstolen ansågs det nämligen inte framgå någonting som visade att det skydd som 

den nationella bestämmelsen gav i form av minimilön endast behövdes för arbetstagare 

inom ramen för en offentlig upphandling, men inte inom ramen för en privat 

upphandling.75 

 

2.5.5 Luxembourg 

Det sista målet i Lavalkvartetten är Luxembourg som precis som Laval och Rüffert 

handlade om hur utstationeringsdirektivet ska tolkas. Till skillnad från de sistnämnda 

målen handlade Luxembourg om direktivets undantag, det vill säga vilka möjligheter en 

värdstat har att göra förbehåll för regler utöver de som tillhör den ”hårda kärnan” om 

dessa rör så kallad ordre public. Ordre public är ett förbehåll enligt vilket en nationell 

domstol under vissa förutsättningar kan underlåta att tillämpa utländsk rätt om denna är 

uppenbart oförenlig med grunderna för den nationella rättsordningen.76 Bakgrunden till 

tvisten var att luxemburgsk lag stipulerade en rad tvingande regler om att gästande 
                                                    
73 Mål C-346/06 Rüffert (REG 2008 s. I-1989), särskilt stycke 30. 
74 Mål C-346/06 Rüffert (REG 2008 s. I-1989), stycke 37.  
75 Mål C-346/06 Rüffert (REG 2008 s. I-1989), stycke 39-40.  
76 Bogdan, s. 77. Se även Mål C-319/06 Luxembourg (REG 2008 s. I-4323), stycke 1.  
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företag, som utstationerar arbetstagare i Luxemburg, måste överlämna de handlingar 

som behövs för att kontrollera om de uppfyller sina skyldigheter enligt tvingande 

luxemburgsk rätt. Lagen föreskrev bland annat att handlingarna skulle överlämnas till 

ett ombud bosatt i Luxemburg och att de därefter förvarades av denne för en obestämd 

tid efter det att arbetet har avslutat. Kommissionen menade att flera av reglerna varken 

hörde till direktivets ”hårda kärna” eller var av karaktären ordre public och att gästande 

företag ålades en extra börda på ett sätt som inskränkte den fria tjänsterörligheten. 

Kommissionen väckte därför fördragsbrottstalan mot Luxemburg.77  

Frågan för EU-domstolen att ta ställning till var således vad som omfattas av 

begreppet ordre public i direktivets mening. Den luxemburgska staten gjorde gällande 

att begreppet innefattade alla bestämmelser som enligt värdstaten svarar mot ett 

tvingande krav av allmänintresse. Denna syn delades dock inte av domstolen som slog 

fast att undantaget avseende ordre public utgör en avvikelse från den grundläggande 

principen om frihet att tillhandahålla tjänster, som ska tolkas restriktivt och vars 

räckvidd inte kan bestämmas ensidigt av varje medlemsstat.78  

 

2.5.6 Lavalkvartetten – några sammanfattande synpunkter 

För det första kan det noteras att marknadstillträdesdoktrinen ges ett tydligt genomslag i 

alla fyra målen. Huvudregeln om fri rörlighet för de ekonomiska friheterna har stärkts 

genom att allt som gör utövandet av dessa friheter ”omöjligt”, ”orimligt svårt”, 

”svårare” eller till och med ”mindre lockande” eller ”mindre attraktivt” betraktas som 

begränsningar som måste motiveras. Huvudregeln har med andra ord utsträckts. På ett 

motsvarande sätt har det gjorts klart att undantaget eller utrymmet för nationella 

bestämmelser eller åtgärder som begränsar de ekonomiska friheterna ska tolkas mer 

restriktivt. Detta framgår särskilt tydligt av Viking och Laval där det slås fast att 

stridsåtgärder endast får vidtas om anställningarna eller arbetsvillkoren på arbetsplatsen 

är ”i fara” eller är ”allvarligt hotade” och då endast som en sista utväg om alla andra 

medel är ”uttömda”. Marknadstillträdesdoktrinens genomslag speglas också i 

domstolens metod: först slår man fast huruvida en bestämmelse eller stridsåtgärd utgör 

en begränsning och efter det undersöker man om detta är motiverat. De sociala 

intressena hamnar med andra ord i något av en försvarsställning och närmast 
                                                    
77 Något principiellt förbud mot att gästande företag håller dokumentation rörande de anställdas arbets- 
och anställningsvillkor tycks däremot inte finnas, se t.ex. Mål C-244/04 Kommissionen mot Tyskland 
(2006 s. I-000) och förenade Målen C-369/96 och C-376/96 Arblade (REG 1999 s. I-8453). 
78 Mål C-319/06 Luxembourg (REG 2008 s. I-4323), stycke 30. 
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presumeras vara otillåtna. Placeringen av ”bevisbördan” tycks inte vara något som 

domstolen anser bör diskuteras eller motiveras. Detta kan enligt min mening inte tolkas 

på något annat sätt än att de ekonomiska friheterna ännu tydligare än förr ges företräde 

framför de sociala rättigheterna. 

För det andra står det efter Lavalkvartetten klart att utstationeringsdirektivet är ett 

minimidirektiv som ska tolkas restriktivt. Den ”hårda kärnan” av rättigheter utgör ett tak 

och inte ett golv för värdstaten när det gäller vilka krav som kan ställas på gästande 

företag, vilket kontrasterar mot den uppfattning som företräddes av många när direktivet 

antogs.79  

För det tredje tycks inte det faktum att stridsrätten uttryckligen faller utanför EU-

lagstiftarens kompetens hindra EU-domstolen från att ange dess gränser. Exempelvis 

fastslår domstolen följande i Viking.  

”Det förhållandet att artikel 137 EG [numera artikel 153.5 EUF-fördraget] inte är 
tillämplig [på stridsrätten] […] innebär således inte att de fackliga stridsåtgärder 
som är föremål för prövning i målet […] inte omfattas av artikel 43 EG 
[etableringsfriheten]”.80  

 
Uttalandet är inte bara intressant mot bakgrund av den position stridsrätten intagit rent 

historiskt (se ovan) utan också med beaktande av tidigare rättspraxis. I det ovan nämnda 

målet Albany81 fann domstolen angående kollektivavtal och stridsåtgärder att,  

”[d]et framgår således av en ändamålsenlig och sammanhängande tolkning av 
fördragets samtliga bestämmelser att avtal som slutits inom ramen för kollektiva 
förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter i dessa syften inte skall anses 
omfattas av [EU-konkurrensrätten] […] på grund av deras beskaffenhet och 
syfte.”82  

 
Albany var visserligen ett konkurrensrättsligt mål men några principiella hinder mot att 

föra samma ändamålsresonemang i Viking och Laval föreligger inte enligt min mening. 

För det fjärde erkänns intressant nog stridsrätten i såväl Viking och Laval som en 

grundläggande rättighet.83 Intrycket vid en helhetsläsning av respektive avgörande är 

dock att rättigheten kvävs i sin linda. Med andra ord tycks det handla om jämlika 

                                                    
79 Kilpatrick, s. 847. Se även Malmberg & Johansson, s. 6. 
80 Mål C-438/05 Viking (REG 2007 s. I-10779), stycke 41.  
81 Mål C-67/96 Albany (REG 1999 s. I-5751). 
82 Mål C-67/96 Albany (REG 1999 s. I-5751), stycke 59-60.  
83 Se Mål C-438/05 Viking (REG 2007 s. I-10779) stycke 43 och Mål C-341/05 Laval (REG 2007 s. I-
11767), stycke 91. 
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rättigheter eller friheter i den orwellska meningen att vissa är mer grundläggande än den 

andra.84 

För det femte, och kanske viktigaste, klargör Lavalkvartetten att stridsåtgärder 

endast får vidtas i den mån de är proportionella. Den proportionalitetsbedömning som 

görs i särskilt Viking och Laval är emellertid problematisk eftersom domstolen i 

utgångsläget inte tycks jämställa stridsrätten och de ekonomiska friheterna. Istället görs 

en ensidig bedömning där (mot)frågan om hur de ekonomiska friheterna begränsar 

stridsrätten aldrig ställs. Bedömningen kan ses som ett utflöde för 

marknadstillträdesdoktrinen och innebär att de ekonomiska friheterna de facto 

överordnas stridsrätten. 

Domstolen reflekterar inte heller i något av målen över svårigheterna med en 

proportionalitetsbedömning av stridsåtgärder. I stridsåtgärdens natur ligger att utöva ett 

så starkt tryck på arbetsgivaren som möjligt och det är ofta först när denne inte längre 

har råd att motsätta sig fackens krav som stridsåtgärden har ”lyckats”. Med ett sådant 

synsätt framstår proportionalitetskravet som en aning paradoxalt. Det kan också noteras 

att flera medlemsstater inte tillämpar någon proportionalitetsprincip när det gäller 

stridsåtgärder. I exempelvis Storbritannien85 är stridsåtgärdens tillåtlighet helt avhängig 

vissa formkrav och i Frankrike86 ses stridsrätten snarare som ett sätt att bilda opinion 

och inte alls som en sista utväg. Här kan också nämnas svensk rätt där en 

proportionalitetsprincip uttryckligen avvisats av lagstiftaren.87 

 

2.6 REAKTIONER EFTER LAVALKVARTETTEN 

Som redan nämnts orsakade Lavalkvartetten starka reaktioner från flera håll. 

Arbetsgivarorganisationerna ställde sig förstås positiva till utgången i målen, medan det 

från fackligt håll gjordes gällande att avgörandena utgjorde en ”licens för social 

dumpning”.88 Även i Lettland var tonläget högt. Den lettiska presidenten anklagade den 

svenska regeringen för protektionism och i lettisk media jämfördes hela processen med 

baltutlämningen efter andra världskrigets slut då 167 baltiska soldater som stridit för 

                                                    
84 Orwell, Djurfarmen, ”Alla djur är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra.” 
85 Hayes, Novitz och Reed i Bücker & Warneck Wiebke, s. 205. 
86 Göransson, s. 183-205.   
87 Se förslaget i SOU 1988:141, s. 311 som inte antogs. Jfr tysk rätt där principen är lagstadgad.  
88 Den Europeiska fackliga samorganisationens ordförande John Monks, se http://www.etuc.org/a/4625 
(senast sedd 1 november 2012). 
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axelmakterna lämnades ut av Sverige till Sovjetunionen.89 Från svenskt håll ansågs det 

nödvändigt att se över och sedermera ändra svensk rätt och även på EU-nivå ökade 

aktiviteten.90  
 

2.7 KAPITELVISA SLUTSATSER 

Vägen fram till Monti II-förordningen har varit lång och krokig. Detta beror på att EU-

samarbetet initialt inte handlade om social utveckling utan om ekonomisk integration. 

Under vägens gång har dock sociala ambitioner uppstått och växt sig starkare. Ett 

grundproblem har varit bristen på arbetsrättslig kompetens i fördragen. Till följd av 

detta har varit att arbetsrätten i allmänhet och stridsrätten i synnerhet inte varit 

utvecklade på EU-nivå. Parallellt med detta har EU-domstolen utvecklat sin syn på de 

sociala rättigheterna och arbetsrätten. Här kan ett skifte noteras från den tid då det 

avgörande var huruvida nationella bestämmelser eller åtgärder diskriminerade gästande 

företag till ett synsätt där det utslagsgivande istället blivit om dessa företag hindras från 

marknadstillträde.   

Avsaknaden av arbetsrättslig kompetens i kombination med en strävan att utveckla 

arbetsrätten på EU-nivå ger inte bara en bild av det som varit utan är också av 

avgörande betydelse när det gäller att förstå problematiken kring Monti II-förordningen. 

Ett mönster kan skönjas av att det finns en ambition att anta arbetsrättslig reglering som 

inte kan förankras i fördragen. Så var fallet med 1970-talets sociala reformer, med 

arbetstids- och utstationeringsdirektivet och så skulle det också bli med Monti II-

förordningen   

 

 

 

 

                                                    
89http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/lettlands-president-tar-till-orda-i-
vaxholmskonflikten_7152713.svdJournalisten och den lettiska journalisten Sandra Weinberg i intervju i 
Sveriges Radio http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=1133098 (båda 
lästa/avlyssnade senast den 1 november 2012. 
90 SOU 2008:123, den s.k. Lavalutredningen.  
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3 Monti II-förordningen – en analys  
 

3.1 INLEDNING 

Som redogjorts för ovan kan förslaget till Monti II-förordning ses som kulmen av den 

sociala dialog som pågått ända sedan EU-samarbetets början. Förslaget var således 

omdiskuterat redan när det kom. Något som ytterligare bidrog till detta var att ett utkast 

av förslaget läckt ut vid årsskiftet 2011/2012. Som också visats i det föregående kan det 

konstateras att de konstitutionella förutsättningarna för att anta en reglering som Monti 

II-förordningen är begränsade. Jag ska i följande kapitel utveckla hur detta kommer till 

uttryck i såväl förordningens utformning som dess innehåll.  

Det är Monti II-förordningens artiklar som bildar utgångspunkt för analysen, men 

för att ge en så fullständig bild av förordningen som möjligt kommer också dess ingress, 

Explanatory Memorandum (”EM”), pressmeddelande samt den läckta versionen av 

förordningen att beaktas. Allra först kommer dock några allmänna kommentarer om 

förordningen att lämnas. I den del som sedan följer kommer förordningens syfte och 

metod samt valet av regleringsform och rättslig grund att diskuteras. Jämförelser med 

den läckta versionen görs genom hela analysen. Som jag också avser att visa intar 

proportionalitetsbedömningen en central ställning i förordningen och därför kommer 

något särskilt sägas om den. Avslutningsvis följer en utvärderande del med några 

sammanfattande synpunkter.   

 

3.2 ALLMÄNT OM FÖRORDNINGEN 

Monti II-förordningen är förhållandevis kort och består av endast fem artiklar. Noterbart 

är att den läckta versionen av förordningen är längre och innehåller sju artiklar. Artikel 

1 anger ämnet för förordningen, det vill säga de generella principer och regler som ska 

gälla för stridsrätten inom ramen för etableringsfriheten och den fria tjänsterörligheten 

på EU-nivå. Av artikeln framgår också att förslaget inte på något sätt ska påverka 

utövandet av grundläggande rättigheter på nationell nivå, stridsrätten inkluderad. Jag 

ska återkomma till detta senare. 

Av störst intresse för den här framställningen är artikel 2 såsom en generell princip 

slår fast att utövandet av etableringsfriheten och den fria tjänsterörligheten ska vara 

förenligt med stridsrätten och att utövandet av stridsrätten omvänt ska vara förenligt 

med de ekonomiska friheterna. Jag snart återkomma till artiklarna 1 och 2, men innan 
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dess erinra om att artiklarna 3 och 4, som rör en tvistelösningsmekanism respektive ett 

varningssystem, lämnas utanför framställningen av de skäl som angivits ovan (se 1.1). 

Artikel 5 anger när förordningen ska träda i kraft. 

  

3.3 FÖRORDNINGENS SYFTE OCH METOD  

 

3.3.1 Allmänt  

Som framgår av artikel 1 är syftet med förslaget att klargöra relationen mellan 

stridsrätten och etableringsfriheten samt den fria tjänsterörligheten. Ett annat viktigt 

syfte med förordningen är att stärka stridsrätten. Det senare syftet uttrycks inte lika 

tydligt i artikeltexten som det förra utan framträder snarare vid en helhetstolkning av 

förordningens artiklar, ingress, EM, pressmeddelande och den läckta versionen. I 

anknytning till en sådan tolkningsoperation uppstår en viktig metodfråga som bör 

kommenteras. 

 

3.3.2 Juridisk metod inom EU-rätten 

Enligt svensk rättstradition är förarbetena en viktig rättskälla vid tolkningen av lagen 

och det naturliga för den svenske juristen är därför att söka ledning där. Rättskälleläran 

inom EU-rätten ser emellertid annorlunda ut, vilket hänger ihop med att EU-rätten utgör 

en särskild rättsordning, en sui generis.91 I den finns det ingen motsvarighet till de 

svenska förarbetena. EU-domstolens rättspraxis är visserligen rik på exempel där en 

ändamålsorienterad tolkningsmetod tillämpats, men domstolens roll är på intet sätt 

begränsad till att vara ”lagens mun” utan domstolens verksamhet präglas tvärtom av en 

frihet i valet av tolkningsmetod.92 Med andra ord är det svårt att med traditionell svensk 

juridisk metod avgöra exakt vilken betydelse skillnader mellan EM:n och själva 

artikeltexten ska tillmätas. Det är mot denna bakgrund jag har valt att vidga analysen till 

att omfatta mer än artikeltexten. En lämplig utgångspunkt för en sådan analys är att 

identifiera förordningens syften.   

 

3.3.3 Monti II-förordningens syften 

Ett viktigt syfte med Monti II-förordningen är som redan nämnts flera gånger att 

klargöra rättsläget. Ett annat viktigt syfte är, enligt min mening, att stärka stridsrätten, 

                                                    
91 Detta slogs fast redan i Mål C-6/64 Flaminio Costa mot Enel (REG 1964 s. I-585). 
92 Eriksson & Hettne, s. 37.  
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även om detta alltså inte framgår helt tydligt av artikeltexten. Tvärtom finns det 

skrivningar som ger stöd för en motsatt slutsats, det vill säga att konsolidera rättsläget 

och därmed försvaga stridsrätten ytterligare. Jag återkommer strax till detta. 

Innan dess är det dock viktigt att något sägs om vad som menas med att stärka 

stridsrätten. Min syn på det hela är följande. Eftersom rättsläget utmejslats genom 

rättspraxis (Lavalkvartetten) är ett rimligt antagande att en reell förändring av 

stridsrättens status kräver någon form av förankring hos EU-domstolen. Med detta 

menar jag inte ett nytt avgörande där domstolen i ett slag förändrar rättsläget, utan 

snarare en indikator på att domstolen kan tänkas resonera på ett annorlunda sätt 

framgent när man väger stridsrätten mot de ekonomiska friheterna.93 Med andra ord, 

något som hindrar domstolen från att låsa sig vid uppfattningen att de ekonomiska 

friheterna ges företräde framför stridsrätten. Denna uppfattning tycks också delas av 

författarna till Monti II-förordningen som betonar vikten av att stridsrätten inte 

reduceras till att bli ett ”tomt slagord” eller en ”juridisk abstraktion”.94 

Vissa formuleringar i förordningen väcker emellertid tvivel angående 

kommissionens vilja att åstadkomma en reell förändring. I EM:n anges det uttryckligen 

att syftet inte är att ”stjälpa EU-domstolens rättspraxis [Lavalkvartetten] över ända”.95 I 

den läckta versionen av förordningen går man ännu längre när man talar om 

Lavalkvartettens ”positiva inslag”.96 I den slutgiltiga versionen finns dock inte 

skrivningen kvar utan där beskrivs avgörandena mer neutralt såsom ”förtydligande”.97 I 

den senare versionen lyfts dessutom de internationella dokument vari stridsrätten 

erkänns fram på ett tydligare sätt än i den läckta versionen.98 

Vilket ytterligare stöd finns då för att syftet är att stärka stridsrätten? För det första 

understryks det i EM:n att rättsläget ska klargöras genom reglering och inte lämnas till 

rättstillämpningens fria skön. EM:n inleds dessutom med att beskriva några av de 

reaktioner Lavalkvartetten väckte och fortsätter sedan med en redogörelse för det nya 

rättsliga landskap som vuxit fram genom Lissabonfördraget, vilket vittnar om en 

angelägenhet att visa att man förstått Lavalkvartettens implikationer och tagit till sig 

den kritik man fick efter den version som läckt ut.99 Visserligen beskrivs de ekonomiska 

                                                    
93 För mer om detta, se nedan 3.7. 
94 EM, s. 10. För samma slutsats se även Montirapporten, s. 10.  
95 EM, s. 10.  
96 Läckt version (EM) s. 2 där det talas om Lavalkvartettens positive elements. 
97 EM, s. 2.  
98 Se särskilt ingressens första skäl jämfört med den läckta versionens motsvarighet. 
99 EM, s. 1-5.  
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friheterna som en hörnsten inom EU, men det betonas samtidigt att detsamma gäller för 

stridsrätten och att inget företräde ska lämnas mellan någon av de två.100  

 För det andra nämns inte de ekonomiska friheterna förrän i ingressens sjätte skäl. 

Fram till dess behandlas istället stridsrätten med hänvisningar till flera folkrättsliga 

dokument och Europadomstolens samt EU-domstolens rättspraxis. I ingressen heter det 

också att en ”rimlig avvägning” ska uppnås mellan de grundläggande rättigheterna och 

friheterna vilket antyder att den tidigare balansen inte var ”rimlig” och att förslaget 

syftar till att korrigera detta.101  

För det tredje fastslås i Monti II-förordningens pressmeddelande att syftet med 

förslaget är att ”send a strong message” och att stridsrätten är ”on an equal footing” med 

den fria tjänsterörligheten.102  

Till sist bör en intressant skillnad mellan den läckta och den slutgiltiga versionen 

noteras. Enligt den förra versionens artikel 2 så ska utövandet av stridsrätten vara 

förenligt med de ekonomiska friheterna och vice versa medan det enligt den senare 

versionen är utövandet av de ekonomiska friheterna som ska vara förenligt med 

stridsrätten. Med andra ord har man ”bytt plats” på de två rättigheterna i de olika 

versionerna. Om detta har någon faktisk betydelse kan diskuteras, men en i 

sammanhanget intressant parallell kan dras till den proportionalitetsbedömning som 

EU-domstolen gör i fall som exempelvis Lavalkvartetten. Som redogjorts för ovan (se 

2.5.6) tycks utgångspunkten för domstolen i dessa fall ha varit hur stridsrätten begränsar 

de ekonomiska friheterna och inte tvärtom.  

Med hänsyn till alla dessa omständigheter kan syftet med Monti II-förordningen 

sägas vara att ändra något och att därigenom flytta fram stridsrättens positioner.  

 

3.3.4 Monti II-förordningens metod 

Syftena ska alltså uppnås genom allmänna principer (artikel1). Det kan ifrågasättas om 

det är möjligt att ”send a strong message” genom allmänna principer, inte minst med 

tanke på det komplexa rättsläget. Precis som när det gäller syftet kan emellertid en 

ytterligare metod läsas in med stöd av EM:n och ingressen.103 Jag syftar här på den 

modifiering av proportionalitetsbedömningen som förslaget avser att uppnå. Innan jag 

                                                    
100 EM, s. 12. Jfr dock den läckta version där detta anges i artikeltexten (artikel 2).  
101 Ingress nr. 13. 
102 http://ec.europa.eu/malta/news/21.03.12_workers_protection_en.htm (2012-11-07). 
103 Se särskilt EM, s. 12 och ingress nr. 11 och 13.  
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går närmare in på det ska dock något sägas om förordningens regleringsform och 

rättsliga grund. 

 

3.4 ATT REGLERA ELLER ICKE REGLERA 
Att de angivna syftena skulle uppnås genom en förordning eller ens rättslig reglering 

tycks inte ha varit någon självklarhet. I EM:n motiveras en rättslig reglering bland annat 

med stöd av en undersökning av vilka effekter andra alternativ skulle få.104 Baserat på 

denna tycks kommissionen framförallt ha övervägt tre alternativ: (i) ett nollalternativ 

(ingen åtgärd alls), (ii) icke-bindande åtgärder (soft law) och (iii) rättslig reglering på 

EU-nivå (hard law). Nollalternativet avfärdades på grund av dess negativa ekonomiska 

(protektionism) och politiska effekter (förlorat stöd för ökad ekonomisk integration). De 

två andra alternativen ansågs däremot ha positiva effekter, inte minst införandet av 

rättslig reglering som inte bara skulle minska osäkerheten utan också visa den ”politiska 

beslutsamhet” från kommissionens sida som situationen krävde.105 Noterbart är också 

hänvisningen till en ILO-rapport där det uttryckts en ”allvarlig oro” för de faktiska 

begränsningar av stridsrätten som Lavalkvartetten inneburit.106 Sammanfattningsvis 

kommer man därför fram till att hard law-alternativet är det mest effektiva sättet att 

minska spänningarna. 

 

3.5 VALET AV REGLERINGSFORM 
 

3.5.1 Varför en förordning? 

Efter att ha valt angreppssätt konstaterar man att en förordning är den lämpligaste 

regleringsformen för ändamålet. En förordning är direkt tillämplig vilket dels minskar 

regelfloran, dels medför en större rättssäkerhet genom att den tillämpliga lagstiftningen 

förtydligas på ett mer enhetligt sätt.107 Här jämförs med ett direktiv som måste 

implementeras på nationell nivå och därför anses sakna dessa egenskaper. 

  

 

 

                                                    
104 EM, s. 8-9. 
105 EM, s. 9. 
106 2010 års rapport från ILO:s expertkommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer. 
107 EM, s. 10-11.  
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3.5.2 Förordningens rättsverkningar   

Som redan angetts äger en förordning allmängiltighet i den bemärkelsen att den (om den 

antas) blir direkt tillämplig i medlemsstaterna och fungerar som ett slags ”EU-lag” (se 

artikel 288 EUF-fördraget). En förordning hör till EU:s sekundärrätt, det vill säga regler 

som skapats av EU:s organ med stöd i fördragen. Eftersom den grundläggande 

rättskällan inom EU är fördragen utgör dessa primärrätt. När det gäller förhållandet 

mellan primär- och sekundärrätt har primärrätten företräde.108  

 

3.5.3 Några konstitutionella reflektioner  

Av vad som framkommit hittills framstår valet av förordning som regleringsform som 

lämpligt med hänsyn till dess rättsverkningar. En förordning har tidigare valts av 

kommissionen som verktyg för att klargöra EU-rättsliga principer eller regleringar. 

Dessutom är det otvivelaktigt så att förordningen varken medför samma administrativa 

börda eller tillämpningsproblem som ett direktiv kan innebära. Trots dessa fördelar 

finns det anledning att ifrågasätta om det genom en förordning är möjligt att uppnå de 

angivna syftena.  

Det rättsläge Monti II-förordningen avser att klargöra och måhända ändra uppstod 

nämligen efter det att EU-domstolen genom Lavalkvartetten tolkade fördragen, det vill 

säga EU:s primärrätt. Som skildrats ovan kom EU-domstolen i dessa fall med flera 

auktoritära uttalanden där de ekonomiska friheterna gavs företräde framför 

stridsrätten.109 Mot bakgrund av detta bör frågan ställas om det ens är möjligt att med 

stöd av sekundärrätt ändra ett rättsläge som uppstått genom primärrätt. Enligt 

grundläggande EU-konstitutionell rätt och allmänna tolkningsprinciper är det snarare 

sekundärrätten som ska tolkas i ljuset av primärrätten.110 I ett tankeexperiment kan man 

således föreställa sig att om EU-domstolen tillämpat Monti II-förordningen (eller 

liknande reglering) och nått ett annat slut än i exempelvis Laval skulle förordningen 

ändå behöva tolkas i ljuset av primärrätten, det vill säga tidigare rättspraxis inklusive 

Laval. Följaktligen skulle tolkningen och tillämpningen av förordningen behöva ligga i 

linje med fördraget alldeles oavsett hur skarpt och tydligt förordningen utformats. 

Det står naturligtvis EU-domstolen fritt att ändra sin rättspraxis, men detta 

förefaller osannolikt med hänsyn till de principiella uttalanden som gjordes i 
                                                    
108 Nyström, s. 39. 
109 Se särskilt Mål C-438/05 Viking (REG 2007 s. I-10779), stycke 43 och Mål 341/05 Laval (REG 2007 
s. I-11767), stycke 91.  
110 Malmberg & Johansson, s. 3. 
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Lavalkvartetten (se ovan 2.5.3). Det framstår istället som att man genom domarna gjort 

en slutlig balansering i relationen mellan stridsrätten och de ekonomiska friheterna.  

Mot bakgrund av detta kan man fråga sig varför förordningen utformats som den 

gjort. Som jag ska visa i det följande ligger en viktig del av svaret i valet av rättslig 

grund, vilket i sin tur är betingat av bristen på arbetsrättslig kompetens inom EU. 

 

3.6 VALET AV RÄTTSLIG GRUND 
 

3.6.1 Allmänt om kompetens inom EU 

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande klargjordes och preciserades fördelningen 

av kompetens mellan EU och medlemsstaterna.111 EU:s kompetens är numera tredelad: 

EU har antingen exklusiv, delad eller stödjande kompetens (se artiklarna 3 till 6 EUF-

fördraget). Exklusiv kompetens innebär att endast EU får lagstifta och anta bindande 

rättsakter, vilket är fallet när det gäller euron för att ta ett aktuellt exempel. Där 

kompetensen är delad får såväl EU som medlemsstaterna anta bindande reglering, men 

medlemsstaterna får bara utöva sin befogenhet i den mån EU väljer att inte utöva sin. 

Stödjande kompetens innebär att EU saknar lagstiftande befogenhet och endast får 

ingripa för att understödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas handlingar.  

Som huvudregel gäller alltså att EU-reglering endast får antas på de områden som 

uttryckligen nämns i fördraget. All reglering eller utövande av kompetens i övrigt är 

underkastad vissa allmänna begränsningar. Särskilt viktigt är att regleringen inte går 

utöver vad som är nödvändigt för att nå målen (proportionalitetsprincipen) och att EU, 

på områden där kompetensen är delad, endast ingriper om den har möjlighet att agera 

mer effektivt än medlemsstaterna (subsidiaritetsprincipen).112  

 

3.6.2 Artikel 352 EUF-fördraget som rättslig grund 

Undantagsvis kan EU under vissa förutsättningar förlänas en särskild kompetens på ett 

område som inte uttryckligen nämns i fördraget. Artikel 352 EUF-fördraget, den så 

kallade ”flexibilitetsklausulen” anger förutsättningarna för detta. Reglering får enligt 

denna klausul antas om;  

[e]n åtgärd från unionens sida skulle visa sig nödvändig för att, inom ramen för 
den politik som fastställs i fördragen, nå något av de mål som avses i fördragen, 

                                                    
111 Tidigare gällde en invecklad arkitektur med de ”tre pelarna”. 
112 Se Bernitz & Kjellgren, s. 115 och 118.  
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och dessa inte föreskriver de nödvändiga befogenheterna för detta, ska rådet med 
enhällighet […] anta lämpliga bestämmelser. (Min egen kursivering). 
 

Artikeln kan sägas ställa upp tre rekvisit för dess tillämpning: (i) regleringen ska avse 

ett i fördraget angivet mål, för vilket (ii) nödvändig kompetens saknas i fördragen, och, 

(iii) regleringen kan antas med enhällighet. Eftersom artikel 352 angetts som den 

rättsliga grunden för förordningen ska jag i det följande undersöka hur förordningen 

förhåller sig till rekvisiten. 

När det gäller det mål förordningen syftar till att nå tycks det vara det i artikel 3.3 

EUF-fördraget stadgade målet att upprätta en inre marknad byggd på en ”social 

marknadsekonomi med hög konkurrenskraft” (min kursivering).113 Att EU bygger på en 

marknadsekonomisk modell är knappast någon nyhet men genom Lissabonfördraget 

tillades att den ska vara en ”social” marknadsekonomi, vilket kan sägas vara ett försök 

att i ett av fördragets portalstadganden kodifiera det paradigmskifte som beskrivits ovan 

(se 1).  

I nästa led blir så frågan huruvida nödvändig kompetens saknas i fördragen. Frågan 

besvaras jakande i förordningens EM genom konstaterandet att ”de nödvändiga 

befogenheterna inte uttryckligen föreskrivs i fördraget”.114  I anknytning till detta nämns 

den ovan nämnda artikel 153.5 EUF-fördraget enligt vilken stridsrätten alltså undantas 

från de frågor som kan regleras på EU-nivå genom direktiv. Med hänvisning till EU-

domstolens praxis (Lavalkvartetten) slås det emellertid fast att detta inte medför att 

stridsrätten i sig är undantagen från EU-rättens tillämpning.115 Slutsatsen är rimlig om 

man betänker att lagstiftaren annars skulle sakna befogenhet på samma rättsområde som 

domstolen agerar inom. Något mer sägs emellertid inte om artikel 153.5. I förordningen 

tas inte heller några alternativa rättsliga grunder upp. Som jag strax ska visa går det att 

med visst fog hävda att så borde ha gjorts. 

Slutligen krävs alltså att förordningen antas med enhällighet. Konsensus har inte 

varit någon omöjlighet historiskt sett (se ovan 2.2.2) men efter Lissabonfördragets 

ikraftträdande är situationen emellertid en annan. Med hänsyn till den skepsis mot all 

form av socialt samarbete som flera medlemsstater visat upp de senaste åren framstår 

valet av rättslig grund och försöket att nå konsensus som naivt. Här kan till exempel 

nämnas Storbritanniens argumentationslinje i Viking och Laval som byggde på att 

                                                    
113 EM, särskilt s. 3 och 10.  
114 EM, s. 11.  
115 EM, s. 11. 
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stridsrätten inte ens är en grundläggande rättighet eller Irlands motstånd mot att göra 

den sociala stadgan till ett bindande dokument i samband med Lissabonfördraget. Föga 

förvånande motsatte sig också flera medlemsstater förordningen.  

Problematiken kring kravet på enhällighet förklarar också till viss del förordningens 

innehåll. En naturlig följd av försöket att få med sig alla medlemsstater är att 

förordningen urvattnas, nyckelformuleringar blir mer neutrala och att skrivningar lyfts 

in och ut ur de olika versionerna av förordningen (se ovan särskilt 3.3.3).   

Mot denna bakgrund kan det vara av intresse att undersöka om några alternativa 

rättsliga grunder istället hade kunnat användas. 

 

3.6.3 Alternativa rättsliga grunder 

Vid en rent språklig tolkning av fördraget finns det visserligen ingen anledning att 

invända mot kommissionens val av artikel 352 som rättslig grund, men om perspektivet 

vidgas något framträder flera intressanta alternativ. Två sådana är artikel 153.5 EUF-

fördraget och artikel 26.3 EUF-fördraget. 

Som angetts ovan nämns artikel 153.5 alldeles kort i EM:n. Med hänsyn till den syn 

på stridsrätten som framträder i Lavalkvartetten kan man dock tycka att något mer borde 

sagts om den. Med en teleologisk tolkning skulle Lavalkvartetten kunna tas till intäkt 

för att de bärande skälen bakom att undanta stridsrätten från de frågor som kan regleras 

på EU-nivå (artikel 153.5) inte längre gör sig gällande med samma kraft.116 Artikel 

153.5 är nämligen sprungen ur den historiska kontext som redogjorts för i kapitel 2, det 

vill säga en tid när den sociala dimensionen i allmänhet och den kollektiva arbetsrätten i 

synnerhet ansågs som en nationell angelägenhet. Den EU-rättsliga kartan har dock ritats 

om sedan dess, inte minst genom avgörandena i Lavalkvartetten. Med andra ord, varför 

ska inte rättslig reglering kunna antas på ett område där EU-domstolen anser sig behörig 

att träda in? Frågeställningen tycks ha föresvävat författarna till Monti II-förordningen 

(se ovan 3.6.1) men utan att för den sakens skull ha besvarats eller utvecklas särskilt 

utförligt. 

Ett annat alternativ hade varit att lägga artikel 26.3 EUF-fördraget till grund för 

förordningen.117 Enligt denna artikel ska rådet, för att säkerställa den inre marknadens 

funktion (artikel 26.1), fastställa riktlinjer och villkor som är nödvändiga för att 

säkerställa väl avvägda framsteg inom berörda sektorer (min kursivering). Möjligtvis 

                                                    
116 Fabbrini & Granat, s. 8. 
117 En sådan lösning förespråkas t.ex. av Bruun & Böcker och även av Malmberg & Johansson.  
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kan man tänka sig att den avvägning som här avses är hur den inre marknaden ska vägas 

mot arbetsmarknadsreglering och att det för det ändamålet antas riktlinjer. Riktlinjerna 

är visserligen inte bindande för medlemsstaterna men ska ändå beaktas och skulle som 

tolkningsdata kunna utgöra ett väl så ”strong message” som en förordning. Riktlinjerna 

skulle kunna utformas i enlighet med innehållet förordningens artikel 2, eller att till 

exempel EU:s skyldigheter enligt den sociala stadgan, EKMR och ILO tydligare 

markerades.  

Ett sådant soft law-alternativ avvisades dock av kommissionen i samband med 

förordningens framtagande (se ovan 3.4). Nackdelen med en sådan lösning är 

naturligtvis att regleringen inte blir bindande. Fördelen är dock att det skulle vara ett 

realistiskt alternativ. För att anta sådana riktlinjer krävs enligt artikel 16.3 EUF-

fördraget endast kvalificerad majoritet och inte enhällighet.118  

 

3.7 MOT EN NY PROPORTIONALITETSBEDÖMNING? 
 

3.7.1 Allmänt 

Det har ovan beskrivits hur Monti II-förordningens syften ska uppnås genom allmänna 

principer. I anknytning till detta nämndes emellertid också en annan metod som kunde 

”läsas in” i förordningen: en förändrad proportionalitetsbedömning. För att göra detta 

måste man, precis som när det gäller syftet att stärka stridsrätten, se till mer än bara 

artikeltexten. Trots att det inte riktigt framgår av ordalydelsen kan ett viktigt syfte med 

förordningens artikel 2 anses vara att förändra den ensidiga proportionalitetsbedömning 

eller balansering som gjordes i framförallt Viking och Laval (se ovan 2.5). 

Proportionalitetsbedömningen har i praktiken inneburit att de ekonomiska friheterna 

överordnats stridsrätten. För den som vill förändra rättsläget är det därför av central 

betydelse att påverka på vilket sätt EU-domstolen resonerar, vilket i praktiken handlar 

om att uppnå en förändrad proportionalitetsbedömning.  

Det nyss sagda ska inte förstås som att proportionalitetsbedömningen nödvändigtvis 

är den enda vägen framåt. Tvärtom råder det viss oenighet i doktrinen om huruvida det 

ens är möjligt att förändra rättsläget genom proportionalitetsbedömningen.119 

                                                    
118 I och med Lissabonfördraget infördes ett system med ”dubbel majoritet”, men detta träder inte i kraft 
förrän 2014. Enligt det nu gällande systemet uppnås kvalificerad majoritet om ett förslag får 255 av 345 
röster i rådet och har stöd av en majoritet av medlemsstaterna. 
119 Bruun & Bücker, s. 3. Jfr motsatt åsikt hos Barnard, Squaring the Circle, s. 23. 
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Utgångspunkten i denna del är därför inte att ta ställning i frågan utan att skildra 

proportionalitetsbedömningens roll i Monti II-förordningen och hur denna förhåller sig 

till det nya rättsliga landskap som vuxit fram i och med Lissabonfördragets 

ikraftträdande.120 För att göra detta kommer först något att sägas om den rättsutveckling 

Lissabonfördraget medfört och mot den bakgrunden kommer sedan 

proportionalitetsbedömningen i Monti II-förordningen att undersökas. 

 

3.7.2 Proportionalitetsbedömningen i ett nytt rättsligt landskap 

Jämte EU-domstolens proportionalitetsbedömning finns det på annat håll flera, för den 

här framställningen intressanta, rättskällor där en annan proportionalitetsbedömning 

görs. EU-domstolen har länge kunnat förhålla sig passiv till dessa, men i och med 

Lissabonfördragets ikraftträdande är en sådan hållning knappast förenlig med de 

åtaganden som numera binder domstolen. Av särskilt intresse är den 

proportionalitetsbedömning som görs inom Europarådssystemet, inte minst i ljuset av 

de senaste årens rättsutveckling.  

EU:s rättighetsstadga har numera samma rättsliga värde som fördragen (artikel 6.1 

EUF). EU ska dessutom ansluta sig till EKMR vars grundläggande rättigheter ska ingå i 

EU-rätten som allmänna principer (artikel 6.2 och 6.3). I artikel 28 av rättighetsstadgan 

erkänns stridsrätten och i artikel 53 stipuleras att ingen av stadgans bestämmelser får 

tolkas som att ha en lägre ”skyddsnivå”121 än den som erkänns i något av de rättsliga 

dokument vilka EU eller samtliga medlemsstater är parter till.122 Exempel på sådana 

dokument är EKMR och ILO:s konventioner nr. 87, 98 och 151. När det gäller EKMR 

så ska först framhållas att EU inte ännu är part till konventionen, men att frågan inte 

längre är om utan när man blir part.123 Beträffande ILO är alla EU:s medlemsstater 

medlemmar i ILO. Intressant nog tycks den standard som ILO:s konventioner sätter när 

det gäller hur stridsrätten får begränsas ha integrerats i Europadomstolens rättspraxis.124   

 

 

 

                                                    
120 Se kap. 5 för ett ställningstagande i frågan.   
121 Artikel 53 har rubriken ”Skyddsnivå” och. gäller som tolkningsprincip för hela EU:s rättighetsstadga. 
122 Stridsrätten erkänns även i icke-bindande dokument som 1989 års stadga för arbetstagares rättigheter 
(artikel 13) och i Europarådets sociala stadga (artikel 6.4).  
123 För uppdateringar se: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/accession/default_en.asp 
(senast besökt den 4/12-2012).  
124 Ewing & Hendy, s. 37 f.   
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3.7.3 Proportionalitetsbedömningen i Europadomstolen 

En aning paradoxalt erkänns inte stridsrätten explicit i vare sig EKMR eller ILO:s 

konventioner. Däremot görs detta i Europarådets sociala stadga (artikel 6.4).  

Stridsrätten har i Europadomstolens rättspraxis emellertid ansetts utgöra en del av den 

fackliga föreningsfrihet som garanteras i artikel 11. Som framgått ovan har även EU-

domstolen nått denna slutsats, men skillnaden mellan de två domstolarna är synen på 

hur stridsrätten kan begränsas. Ett tydligt erkännande av stridsrätten som en del av 

artikel 11 skedde dock så sent som 2008.  

Ett första steg mot ett erkännande togs i Europadomstolens avgörande Schmidt och 

Dahlström125 1976. Frågan i målet var om en föreningsrättskränkning förelegat när 

arbetstagare som deltagit i en stridsåtgärd inte tillerkänts de retroaktiva löneförmåner 

som de arbetstagare som inte deltagit i stridsåtgärden fått i samband med att ett nytt 

kollektivavtal trätt i kraft. Domstolen konstaterade visserligen att stridsåtgärder kan vara 

ett av flera legitima sätt för fackföreningar att företräda sina medlemmars intressen men 

att någon sådan rättighet inte uttryckligen framgår av artikel 11.126 Artikel 11, fortsatte 

domstolen, omfattar endast fackföreningsmedlemmars rätt att genom sina organisationer 

sträva efter att skydda sina yrkesrelaterade intressen och sammantaget kunde inte 

fackföreningsmedlemmarna ha ansetts berövats denna rättighet.127  

I ett obiter dictum i avgörandet Wilson & Palmer128 2002 togs ytterligare ett steg. 

Stridsrättens särskilda betydelse som ett medel för att tillvarata föreningsfriheten lyftes 

fram av domstolen när det uttalades att ett grunddrag i ett förhandlingssystem är 

möjligheten för en fackförening, som inte är erkänd av arbetsgivaren, att vidta steg, 

exempelvis stridsåtgärder, i syfte att uppnå kollektiv förhandling i frågor som ligger i 

dess medlemmars intresse.129 Något tydligt erkännande av stridsrätten handlade det 

dock inte om.   

Ett definitivt erkännande av stridsrätten kom inte förrän 2008 och 2009 då 

Europadomstolen meddelade två domar som innebar att tillämpningsområdet för artikel 

11 vidgades. Det första fallet, Demir och Baykara130, gällde visserligen 

                                                    
125 Schmidt och Dahlström mot Sverige, dom 6 februari 1976.  
126 Danelius, s. 419.  
127 Schmidt och Dahlström mot Sverige, dom 6 februari 1976. För en utförlig analys av fallet se Herzfeld 
Olsson, s. 315-317. 
128 Wilson & The National Union of Journalists, Palmer, Wyeth & The National Union of Rail, Maritime 
& Transport Workers, Doolan & Others mot Storbritannien, dom 2 juli 2002.  
129 Wilson & The National Union of Journalists, Palmer, Wyeth & The National Union of Rail, Maritime 
& Transport Workers, Doolan & Others mot Storbritannien, dom 2 juli 2002, s. 46. 
130 Demir och Baykara mot Turkiet, dom 12 november 2008. 
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förhandlingsrätten men är principiellt intressant även för stridsrätten eftersom 

domstolen utvidgade föreningsfriheten till att omfatta konkreta fackliga åtgärder.131 I 

målet hade en turkisk fackförening väckt talan om kollektivavtalsbrott mot en 

arbetsgivare i turkisk domstol. Den turkiska domstolen ogillade talan med hänvisning 

till att det i turkisk rätt inte fanns några lagregler som stadgade en rätt att bilda 

fackföreningar och förhandla kollektivt. Frågan togs sedan upp av Europadomstolen 

som efter en grundlig genomgång av EU:s rättighetsstadga (artikel 28), Europarådets 

sociala stadga (artikel 6) och ILO:s konventioner (nr. 98 och 151) konstaterade följande. 

“Med hänsyn till den utveckling som skett på arbetsrättens område, såväl 
internationellt som nationellt, och till den sedvana som utvecklats i 
medlemsstaterna finner domstolen att förhandlingsrätten, i princip, blivit ett 
oundgängligt moment av [artikel 11]”.132  

 

Domstolen uttalande vidare att begränsningar av föreningsfriheten, enligt artikel 11.2, 

endast får ske om så är föreskrivet i lag, för att uppnå ett legitimt syfte som i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till hälsa, moral eller säkerhet.133 

Angående det sista rekvisitet, det vill säga vad som är nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle, anförde domstolen att, 

“[U]tredningen i målet visar att ett antal faktorer talade mot att nekandet av 
[arbetstagarnas] förhandlingsrätten […] skulle ha utgjort ett trängande 
samhällsbehov. […] Förhandlingsrätten erkänns, i princip, i internationella 
rättsliga dokument [ILO:s konvention nr. 87 och 151] och regionala rättsliga 
dokument [Europarådets sociala stadga artikel 6 och EU:s rättighetsstadga artikel 
28].  

 

I det andra fallet, Enerji Yapi-Yol Sen134, utsträckte Europadomstolen resonemanget från 

Demir och Baykara till att även gälla stridsrätten. Målet gällde ett turkiskt strejkförbud 

för offentliganställda och i det uttalades för första gången uttryckligen att artikel 11 

omfattar även stridsrätten. Domstolen fann, i linje med vad som uttalats i Demir och 

Baykara, att den turkiska statens agerande inte motiverades av ett trängande 

samhällsbehov och att en oproportionell inskränkning av stridsrätten därför förelåg.  

Belysningen av rättspraxis visar en tydlig tendens hos Europadomstolen att 

integrera internationella rättsliga dokument, inte minst de standarder som gäller enligt 

ILO:s konventioner. Mellan dessa och den linje EU-domstolen intagit i Lavalkvartetten 

                                                    
131 Ewing, s. 8.  
132 Demir och Baykara, dom 12 november 2008, stycke 154 av domen. Min översättning och kursivering. 
133 Demir och Boykara, dom 12 november 2008, stycke 159 f. 
134 Enerji Yapi-Yol Sen mot Turkiet, dom 21 april 2009.  
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finns en tydlig spänning. Huruvida detta kommer att leda till en öppen konflikt mellan 

de två domstolarna är emellertid inte lika självklart.135 Det kan dock konstateras att 

domstolarnas skilda linjer inte är helt oproblematiska vilket också uppmärksammats i en 

ILO-rapport från 2010.136  

Bakgrunden till rapporten var bland annat det så kallade BALPA-fallet137 som 

gällde en fackförening för piloter på British Airways (bolaget) som i laga ordning 

varslat om strejk efter det att flygbolaget beslutat att flytta delar av verksamheten till 

Frankrike. Bolaget hotade då i sin tur med att vidta rättsliga åtgärder, inte därför att 

fackets agerande stod i strid med nationell rätt, utan därför att fackets agerande, i linje 

med vad som uttalats i Viking, var oförenligt med etableringsfriheten inom EU (artikel 

49 EUF-fördraget). Efter några turer fram och tillbaka klagade facket hos ILO. ILO:s 

expertkommitté betonade först att det inte ankom på den att bedöma huruvida EU-

domstolen gjort en korrekt tolkning av EU-rätten i Viking och Laval, men uttalade sedan 

följande. 

”Kommitténs ståndpunkt när det gäller hur stridsrätten får begränsas har aldrig 
inneburit att stridsrätten måste balanseras i relation till etableringsfriheten eller 
den fria tjänsterörligheten […]. Kommittén noterar med allvarlig oro de 
begränsningar av stridsrätten som i praktiken föreligger i fallet. Kommittén anser 
att det i ljuset av Viking och Laval allestädes närvarande hotet om ett 
skadeståndskrav som skulle kunna ruinera facket skapar en situation där 
rättigheter som följer av [ILO konvention nr. 87] inte kan utövas.”138  

 

I 2011 års rapport återvände kommittén till BALPA-fallet och uttryckte återigen en 

“allvarlig oro” över rättsläget. Kommittén betonar i rapporten också att man förstår att 

Storbritannien har förpliktelser enligt EU-rätten, men framhåller samtidigt att 

”[s]kyddet för stridsrätten i en medlemsstat inom ramen för de okända följderna 
av [Viking och Laval] (som gav upphov till en väsentlig osäkerhet i BALPA-
fallet), skulle kunna stärkas genom att effektiva begränsningar av potentiella 
skadeståndsbelopp infördes så att facken inte hotas att ruineras när de legitimt 
utövar stridsrätten. Kommittén anser vidare att en fullständig översyn av rättsläget 
görs i samarbete med arbetsmarknadens parter […] för att kunna bemöta den oro 
som finns angående skyddet för denna grundläggande rättighet  [stridsrätten].”139 

 

Kommittén uppmärksammar i rapporterna den lamslående effekt de höga 
                                                    
135 Rocca, s. 24.  
136 Se ovan not 106. 
137 BALPA drog sedermera tillbaka sin talan. 
138 2010 års rapport från ILO:s expertkommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer, s. 
209.  Min översättning och kursivering.  
139 2011 års rapport från ILO:s expertkommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer, s. 
187.  
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skadeståndsbeloppen har på fackföreningarna och hur detta i praktiken urholkar skyddet 

för stridsrätten. Även om ILO uttrycker sig diplomatiskt och tycks undvika direkt 

konfrontation med EU-domstolen så framgår ändå indirekt en kritik mot Viking och 

Laval och ILO:s ståndpunkt tycks svårförenlig med EU-domstolens. 

Sammanfattningsvis är det mot bakgrund av vad som anförts ovan särskilt 

intressant att notera den tyngd som tillmäts Europarådets sociala stadga, EKMR och 

ILO:s konventioner. När domstolen slår fast att stridsrätten endast kan begränsas med 

hänsyn till ett trängande samhällsbehov avviker man tydligt från den linje som 

kollegorna i EU-domstolen hållit. 

 

3.7.4 Proportionalitetsbedömningen i Monti II-förordningen 

Hur förhåller sig då Monti II-förordningen till det som anförts ovan? Rent allmänt tycks 

inte särskilt mycket sägas om proportionalitetsbedömningen, åtminstone inte prima 

facie. Här kan jämföras med den läckta versionen där proportionalitetsprincipen 

uttryckligen nämns i artikeltexten (artikel 2.2). I den slutgiltiga versionen har 

motsvarande referens istället flyttats till EM:n och ingressen.140  

I ingressen konstateras bland annat att såväl stridsrätten som de ekonomiska 

friheterna kan begränsas och att de därför kan behöva sammanjämkas enligt 

proportionalitetsprincipen.141 Vidare anges att begränsningar, med beaktande av 

proportionalitetsprincipen, endast får göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot 

mål av allmänt samhällsintresse eller behovet av skydd för andra människors rättigheter 

och friheter.142 Dessutom uttalas att en rimlig avvägning bara kan garanteras om en 

inskränkning inte tillåts gå utöver vad som är lämpligt, nödvändigt och skäligt för att 

genomföra den grundläggande rättigheten eller friheten.143  

Genom uttalandet att såväl stridsrätten och de ekonomiska friheterna kan begränsas 

markeras ett avståndstagande från den ensidiga bedömningen till förmån för en 

ömsesidig sådan. Att en begränsning ska vara (i) lämplig, (ii) nödvändig och (iii) skälig 

indikerar att man tänkt sig ett trestegstest där de nationella domstolarna ska göra en 

rimlig avvägning.144 En i sammanhanget intressant fråga är hur dessa tre kriterier 

förhåller sig till den ultima ratio-princip som ställdes upp i Viking. I fallet uttalade 

                                                    
140 Ingressen, skäl 11.  
141 Ingressen, skäl 10-11.  
142 Ingressen, skäl 12.  
143 Ingressen, skäl 13.  
144 Se EM:n, s. 13.  
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nämligen domstolen att stridsåtgärder får vidtas endast när alla andra medel är 

uttömda.145 Om syftet med förordningen inte är att stjälpa EU-domstolens rättspraxis 

kan man undra hur den rimlighetsbedömning som görs i ett trestegstest, är förenlig med 

en mer formell syn där stridsåtgärder endast är tillåtna som en sista utväg. Att 

förordningen inte är tydligare på denna punkt är olyckligt, inte minst med hänsyn till de 

olikheter i synen på proportionalitetsprincipen som finns representerade bland EU:s 

medlemsstater, till exempel i Storbritannien där bedömningen sker enligt rent formella 

kriterier.146 Tvärtom tycks förordningen på denna punkt öppna för att olika 

proportionalitetsbedömningar görs i medlemsstaterna.147  

 Trestegtestet känns igen från generaladvokaten Trstenjaks förslag till avgörande i 

målet Kommissionen mot Tyskland II148 som gällde offentliganställdas pensioner. I 

förslaget, som också hänvisas till i Monti II-förordningen, uttalar generaladvokaten 

följande om proportionalitetsprincipens betydelse för gränsdragningen mellan 

stridsrätten och de ekonomiska friheterna: 

”Det råder ett spänt förhållande mellan domstolens synsätt i domarna i målen 
[Viking och Laval] […] och principen om att grundläggande rättigheter och 
grundläggande friheter har samma rang. […]. Syftet att förverkliga en 
grundläggande rättighet [ska] erkännas som ett legitimt mål som kan begränsa en 
grundläggande frihet. […]. För en exakt avgränsning […] är 
proportionalitetsbetydelsen av särskild betydelse. Tillämpningen av 
proportionalitetsprincipen sker i tre steg, där det görs en kontroll av huruvida 
åtgärden är 1) lämplig, 2) nödvändig och 3) skälig.”149 

 
Till skillnad från den något vaga förordningen identifierar generaladvokatens skarpa 

formuleringar problematiken på ett tydligare sätt. Essensen av utlåtandet respektive 

förordningen är emellertid densamma: det handlar om att uppnå en balanserad 

avvägning mellan stridsrätten och de ekonomiska friheterna.  

I förordningen hänvisas också till ett annat utlåtande från 2010. I målet Santos 

Palota150 pekar generaladvokaten Cruz Villalón på den rättsliga utveckling som skett 

sedan avgörandena i Lavalkvartetten och på att detta fordrar vissa förtydliganden från 

EU-domstolen. Särskilt påkallat är, enligt Cruz Villalón, ett klargörande av vilken 
                                                    
145 Se särskilt stycke 87 av domen, se även ovan 2.5.2.  
146 Se ovan 2.5.6. 
147 Se artikel 3.4 som stipulerar att det tvistelösningssystem förordningen syftar till upprätta inte ska 
påverka de nationella domstolarnas uppdrag att avgöra i vilken utsträckning en stridsåtgärd, enligt 
nationell lagstiftning, är tillåten.  
148 Mål C-271/08 Kommissionen mot Tyskland II (REG 2010 s. I-7087). 
149 Mål C-271/08 Kommissionen mot Tyskland II (REG 2010 s. I-7087), styckena 183, 188-189 av 
domen. 
150 Mål C-515/08 Santos Palhota (2010 s. I-09133). 
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inverkan Lissabonfördragets ikraftträdande ska ha på domstolens rättspraxis.151 

Generaladvokaten slår vidare fast att det skifte som skett från en diskrimineringsdoktrin 

till en marknadstillträdesdoktrin kringskurit utrymmet för att begränsa de ekonomiska 

friheterna. I anknytning till detta konstateras sedan följande:  

”I och med Lissabonfördragets ikraftträdande ska arbetsförhållanden, om de utgör 
tvingande skäl av allmänintresse […] inte längre tolkas restriktivt. […] Med 
hänsyn till att de nya primärrättsliga bestämmelserna föreskriver en hög nivå av 
socialt skydd, får medlemsstaterna för att säkerställa en viss nivå av skydd 
begränsa en frihet, utan att det anses vara ett undantagsfall enligt unionsrätten som 
ska tolkas restriktivt. Detta resonemang […] kan omsättas i praktiken genom att 
proportionalitetsprincipen tillämpas.”152 
 

Enligt Cruz Villalón är det alltså genom proportionalitetsprincipen som det nya rättsliga 

landskapet framträder. Domstolen gick visserligen på en annan linje än 

generaladvokatens, men det är ända intressant att det i förordningen hänvisas till de 

respektive utlåtandena ovan.  

 

3.8 KAPITELVISA SLUTSATSER 
Jag har i detta kapitel analyserat Monti II-förordningen. Analysen har gjorts ur ett brett 

perspektiv där inte bara artikeltexten av förordningen beaktats utan också dess EM, 

ingress och pressmeddelande för att på så sätt ge en så rättvisande bild som möjligt av 

förordningens syften. Jag har här argumenterat för att ett viktigt syfte har varit att stärka 

stridsrätten. Med den utgångspunkten har svårigheterna med att uppnå syftet genom 

allmänna principer diskuterats. Som en förklaring till varför förordningen utformats på 

detta sätt har jag pekat på valet av regleringsform och rättslig grund. I anknytning till 

detta har ifrågasatts om det ens är möjligt att stärka stridsrätten med hjälp av 

sekundärrätt med hänsyn till att det rättsläge man försöker ändra har skapats genom 

primärrätt. Problematiken med artikel 352 EUF-fördraget som rättslig grund har också 

diskuterats tillsammans med de alternativa rättsliga grunder som kunde ha använts. 

Slutligen har proportionalitetsprincipens roll i förordningen lyfts fram. I denna del har 

jag försökt visa hur proportionalitetsprincipens roll, precis som syftet att stärka 

stridsrätten, inte uttryckligen framgår av artikeltexten utan snarare framträder vid en 

helhetstolkning.  

 

                                                    
151 Se stycke 3 generaladvokaten Cruz Villalóns förslag till avgörande. 
152 Stycke 53 av generaladvokat Cruz Villalóns förslag till avgörande. Min kursivering. 
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4 Subsidiaritetsinvändningarna 
4.1 INLEDNING 
Den inledningsvis ställda frågan varför Monti II-förordningen föll kan enkelt besvaras 

med att det saknades stöd för den. För att förordningen skulle ha antagits hade det som 

redan nämnts krävts enhällighet bland alla 27 medlemsstater. Medlemsstaterna hann 

emellertid inte ens rösta om förordningens antagande innan den stoppades. Genom de 

tolv subsidiaritetsinvändningar som gjordes återförvisades förordningen till 

kommissionen i enlighet med det ”varningssystem” som etablerats i och med 2007 års 

antagande av protokollet om tillämpningen av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna.  

Subsidiaritetsprincipen utgjorde dock en hörnsten inom EU-rätten redan 

dessförinnan. I detta kapitel kommer därför något sägas om subsidiaritetsprincipen i 

allmänhet, vad den innebär och hur den bör förstås. Mot den bakgrunden kommer sedan 

medlemsstaternas invändningar att analyseras. Analysen tar sin utgångspunkt i de 

yttranden som medlemsstaterna gjort. Yttrandena varierar i såväl längd som innehåll 

och för att ge en överblickbar bild har jag valt en tematisk disposition där för 

medlemsstaterna gemensamma ståndpunkter behandlas tillsammans.  

 

4.2 NÅGOT OM SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 
Subsidiaritetsprincipen definieras i EU-fördraget (artikel 5.3) som en princip om att 

unionen endast ska vidta en åtgärd på områden där en inte har exklusiv befogenhet i den 

mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå. Med andra ord handlar det 

om att se till att (all) makt inte flyttas till Bryssel enligt devisen att beslut ska fattas på 

lägsta möjliga nivå. Idén är på intet sätt unik för EU utan är en maktdelningsprincip som 

kan härledas ända tillbaka till medeltiden och Thomas av Aquinos bearbetning av 

Aristoteles verk där olika sociala grupper ansvarade för sina mål, medan statsmakten 

hade ansvaret för det gemensamma bästa (bonus commune). Principen fick under 1900-

talet fäste i Europa, bland annat genom den romersk-katolska kyrkans så kallade 

sociallära, då påven Pius XI som ett svar på det hot mot kyrkans ställning som de 

sekulariserade politiska ideologierna utgjorde i en encyklika från 1931 slog fast att 
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maktutövning i varje social organisatorisk struktur bör ske på lägsta möjliga nivå.153 

Principen har således en decentraliserande verkan som gett den en särskilt viktig roll i 

federala rättssystem som Tyskland eller USA, men den förekommer också i enhetsstater 

som Sverige.154 Det bör dock poängteras att en ökad subsidiaritetskontroll inte per se 

medför ökad federalism inom EU. Tvärtom är syftet att närma och inte fjärma 

medlemsstaterna från EU. 

 

4.3 VAD ÄR EN SUBSIDIARITETSINVÄNDNING? 
Subsidiaritetsprincipen har alltså som en allmän princip länge utgjort en del av EU-

rätten men kodifierades först genom Maastrichtfördraget 1993 (artikel 3.b).155 Den 

utveckling av principen som skett har snarare avsett vilken roll den ska ges och 

huruvida den bör ses som en allmän grundsats vid all maktutövning eller som ett 

konkret verktyg för att kontrollera EU-rättsakter. En sådan kontroll har länge utförts av 

de politiska organen och institutionerna inom EU men sedan 2007 har även 

medlemsstaterna genom sina parlamentariska församlingar en möjlighet att säga sitt, 

vilket alltså skett i samband med Monti II-förordningen. Hur fungerar då detta? Enligt 

2007 års tilläggsprotokoll är förfarandet följande. 

En viss förhandsgranskning av ett lagförslag ska ske genom att kommissionen 

innan den lägger fram sitt förslag håller ”omfattande samråd” där såväl den ”lokala och 

den regionala dimensionen” av förslaget ska beaktas (artikel 2). Förslaget ska sedan 

skickas till de nationella parlamenten (artikel 4). Utkasten ska motiveras med avseende 

på subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen, bland annat genom att de förses med 

ett formulär där det anges hur dessa principer följts. Här ska skälen som visar att något 

av unionens mål kan uppnås bättre på unionsnivå anges (artikel 5). De nationella 

parlamenten har sedan åtta veckor på sig att lämna ett motiverat yttrande om de anser 

att utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen (artikel 6). Om minst en 

tredjedel av det totala antalet röster som tilldelats de nationella parlamenten gör en 

sådan invändning ska utkastet omprövas av kommissionen (artikel 6). Med en liknelse 

från idrottens värld brukar invändningarna jämföras med ”gula kort”, det vill säga en 

varning för en regelöverträdelse som om den upprepas kan leda till rött kort och 

                                                    
153 Cramér, s. 534. 
154 Hettne, Subsidiaritetsprincipen, s. 13. 
155 Hettne, Subsidiaritetsprincipen, s. 15.  



 
 

53 

utvisning.156 Vid omprövningen kan kommissionen behålla, förändra eller dra tillbaka 

förslaget (artikel 7). 

Möjligheten att göra subsidiaritetsinvändningar är naturligtvis tilltalande ur 

demokratisk synpunkt.157 Att påstå att de nationella parlamenten är direkt delaktiga i 

lagstiftningsprocessen vore dock en överdrift.158 Dessutom kan invändningarnas 

praktiska funktion ifrågasättas.159 Ett väl fungerande system med invändningar 

förutsätter, för det första, att de nationella parlamenten är väl informerade om 

lagförslaget och dess innebörd, vilket inte alltid är fallet. För det andra ska en 

invändning göras inom tidsfristen av åtta veckor vilket kan vara en grannlaga uppgift 

med hänsyn till den arbetsbelastning som normalt sett åligger en parlamentarisk 

församling.160 För det tredje saknas det möjlighet för medlemsstaterna att utdela ett ”rött 

kort” och därigenom helt och hållet stoppa förslaget. Invändningarna är med andra ord 

inte bindande för kommissionen.  

Som redan nämnts är emellertid den centrala frågan vilken roll 

subsidiaritetsinvändningarna ska spela i sammanhanget, det vill säga vilken omfattning 

medlemsstaternas granskning ska ha. Ska de bestå av en strikt bedömning av det 

ändamålsenliga med en reglering eller finns det utrymme att göra en friare prövning där 

exempelvis förslagets proportionalitet, rättsliga grund eller lämplighet i övrigt 

utvärderas? Doktrinen ger inget entydigt svar på frågan utan åsikterna tycks gå isär. 

Vissa menar att prövningen ska innefatta flera steg161 medan andra förespråkar en 

striktare prövning.162 Bland de senare märks särskilt Fabbrini och Granat som 

argumenterar för att medlemsstaterna i sina subsidiaritetsinvändningar gått utanför sitt 

mandat. Enligt min uppfattning bygger Fabbrini och Granats resonemang på ett alltför 

formalistiskt synsätt och det finns starka ändamålsskäl som talar mot deras tolkning 

vilket jag strax ska återkomma till. I det närmast följande ska emellertid 

medlemsstaternas subsidiaritetsinvändningar mot Monti II-förordningen analyseras.  
 
 
 

 
                                                    
156 Fabbrini & Granat, s. 10.  
157 För mer om detta se t.ex. diskussionen i prop. 2007/08:168 s. 48.  
158 Kiiver, s. 102.   
159 Cooper, s. 16.   
160 Se t.ex. Tjeckiens subsidiaritetsinvändning som (enligt Fabbrini & Granat, s. 15) lämnades för sent.  
161 Ritzer, Ruttlof och Linhart, s. 737.  
162 Fabbrini & Granat, s. 12.  
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4.4 MEDLEMSSTATERNAS SUBSIDIARITETSINVÄNDNINGAR 
 

4.4.1 Allmänt om invändningarna 

Som nämnts inledningsvis i detta kapitel varierar medlemsstaternas 

subsidiaritetsinvändningar till både längd och innehåll. Det finns emellertid vissa 

gemensamma nämnare. Invändningarna kan således delas upp tematiskt i fyra 

kategorier som hänförliga till förslagets (i) rättsliga grund, (ii) proportionalitet, och 

relation till (iii) nationell eller (iv) internationell rätt. Jag ska i det följande analysera 

medlemsstaternas invändningar enligt denna tematik.163  
 
 
4.4.2 Invändningar hänförliga till den rättsliga grunden 

Lejonparten av invändningarna tangerar på ett eller annat sätt Monti II-förordningens 

rättsliga grund, som är den så kallade flexibilitetsklausulen i artikel 352 EUF-fördraget 

(se ovan 3.6.2). Flera medlemsstater gör gällande att EU saknar kompetens för att anta 

regleringen och att flexibilitetsklausulen används alltför godtyckligt i lagförslaget. 

Exempelvis görs från finskt håll gällande att artikel 352 ska tillämpas restriktivt och att 

de kriterier artikeln ställer upp uppenbarligen inte är uppfyllda.164 Liknande 

invändningar görs av både Luxemburg och Lettland som framhåller att artikel 352 får 

användas endast i exceptionella fall.165 Vilka dessa fall är specificeras inte. Även 

Portugal pekar på att vad som anförts i förslaget inte rättfärdigar en användning av 

artikel 352.166 I det svenska yttrandet görs samma invändning som också utvecklas 

ytterligare.167 Sverige betonar att det till användandet av artikel 352 som rättslig grund 

finns knutet flera begränsningar som avser att skydda medlemsstaterna från otillbörlig 

kompetensöverföring till EU. Som exempel på dessa anges, bland annat, kravet på 

enhällighet i rådet och möjligheten att göra subsidiaritetsinvändningar. Särskilt 

poängteras vikten av att det tydligt anges vilka fördragsfästa mål som ett lagförslag 

avser att uppnå om artikel 352 används som rättslig grund, inte minst om förslaget avser 

stridsrätten som undantas i artikel 153.5.   

                                                    
163 För alla medlemsstaters yttranden, och därtill hörande pressmeddelanden se 
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120130.do (senast besökt den 7 januari 
2013). Analysen bygger på mina egna översättningar. När jag refererar till att ett visst land har gjort en 
invändning är det dess parlamentariska församling som avses. 
164 Yttrande Finland den 16 maj 2012, s. 2.  
165 Yttrande Luxemburg den 30 maj 2012, s. 2 och Yttrande Lettland den 18 maj 2012, s. 2.  
166 Yttrande Portugal den 18 maj 2012, s. 4.  
167 Yttrande Sverige den 11 maj 2012, s. 1-2.  
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Några medlemsstater går ännu längre och hävdar att stridsrätten, med hänvisning 

till artikel 153.5, är kategoriskt168 eller explicit169 undantagen från EU-rätten och att 

artikel 352 därför inte kan användas. Allra längst går Belgien som uttalar att arbetsrätten 

är en nationell angelägenhet par excellence.170 

 

4.4.3 Invändningar hänförliga till proportionalitetsprincipen  

Några medlemsstater ifrågasätter proportionaliteten i förslaget, det vill säga huruvida 

det var lämpligt, nödvändigt och skäligt (se ovan 3.7.4). Finland menar att förslaget inte 

tillför någonting och därför inte bara står i strid med subsidiaritets- utan också 

proportionalitetsprincipen.171 Särskilt förslagets nödvändighet ifrågasätts, framförallt av 

Storbritannien som gör gällande att kommissionen inte lyckats presentera tydliga belägg 

för att en EU-reglering behövs på området.172 Man stannar emellertid inte där utan anför 

vidare att förslaget har sitt ursprung i spekulationerna i debatten efter Lavalkvartetten 

och i en chimär om att något måste göras.173 Även Malta anser att den centrala frågan är 

huruvida förslaget är nödvändigt.174 Holland är inne på samma linje när man framhåller 

att förslaget inte tillför något av värde.175 Också den svenska regeringen är tveksam till 

om det är nödvändigt att genom en förordning klargöra primärrätten och anser att frågan 

kräver ytterligare analys.176 

En annan invändning som mer indirekt kan hänföras till proportionalitetsprincipen 

är den om att förslaget endast kodifierar den proportionalitetsbedömning eller 

avvägning som gjordes av stridsrätten och de ekonomiska friheterna i Lavalkvartetten. 

Grunden är densamma som ovan, det vill säga att förslaget inte bidrar till någon klarhet. 

Ett sådant resonemang förs av flera medlemsstater, bland annat Polen som anser att 

förslaget i stor utsträckning endast bekräftar EU-domstolens rättspraxis.177 Finland går 

                                                    
168 Yttrande Luxemburg, s. 1. Se samma åsikt hos Frankrike den 22 maj 2012, Malta den 22 maj 2012 och 
Portugal.  
169 Yttrande Danmark den 3 maj 2012, s. 1. Se även Holland den 17 april 2012, s. 2.  
170 Yttrande Belgien den 22 maj 2012, s. 1.  
171 Yttrande Finland, s. 1-2. Se även yttrande från Malta för en liknande åsikt.  
172 Yttrande Storbritannien den 21 maj 2012, s. 5. Se även Belgien och Holland för samma åsikt. 
173 Yttrande Storbritannien, s. 6.  
174 Yttrande Malta, s. 4.  
175 Yttrande Holland, s. 1. Se även Finland, s. 2 för samma åsikt.  
176 Yttrande Sverige (Regeringens bedömning). 
177 Yttrande Polen den 18 maj 2012, s. 2. För en liknande åsikt, se även Sverige, s. 2 och Tjeckien den 14 
juni 2012, s. 1. 
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ännu längre och menar att förslaget är så otydligt att det till och med kan vara 

kontraproduktivt.178 

En tredje kategori av invändningar som kan sägas vara hänförliga till 

proportionalitetsprincipen är de i vilka det görs gällande att förslaget inte är nödvändigt 

eftersom att stridsrätten redan åtnjuter tillräckligt skydd genom EU-domstolens 

rättspraxis. Här kan bland annat noteras Polen som hävdar att det av rättspraxis följer att 

stridsrätten är en grundläggande rättighet vars utövande domstolen garanterar.179  

 

4.4.4 Invändningar hänförliga till förslagets relation till nationell rätt 

Denna kategori av invändningar tangerar till viss del invändningarna om förslagets 

rättsliga grund. Som exempel på detta kan nämnas den portugisiska invändningen om 

att förslagets artikel 2 står i konflikt med portugisisk konstitutionell tradition, såväl 

beträffande rättspraxis och rättslära i allmänhet.180 Portugal anför vidare att det enligt 

portugisisk rättstradition inte är ovanligt att sociala rättigheter överordnas ekonomiska 

rättigheter.  

En invändning av liknande karaktär som görs av flera medlemsstater är att förslaget 

riskerar att äventyra den (välfungerande) balansering av stridsrätten och de ekonomiska 

friheterna som görs i nationella domstolar. Exempelvis anser Malta att ambitionen i 

förslaget om att undvika osäkerhet i nationella domstolar (se särskilt stycke 13 av 

ingressen) är verkligt oroande i så måtto att det nationella privilegiet att göra den nyss 

nämnda avvägningen riskerar att trädas förnär.181 I linje med detta resonemang anför 

Holland att den eftersträvade förutsebarheten snarare kan leda till  störningar av 

välfungerande nationella arrangemang på arbetsrättens område.182 Lettland är inne på 

samma spår och anser att det saknas anledning att anta att det eftersträvade syftet inte 

kan uppnås av medlemsstaterna själva.183  

 

4.4.5 Invändningar hänförliga till förslagets relation till internationell rätt 

Särskilt framträdande invändningar vid sidan av förslagets rättsliga grund är de rörande 

hur förslaget förhåller sig till internationell rätt. Finland artikulerar detta tydligt när man 

gör gällande att förslaget förbiser kopplingen till det skydd stridsrätten ges i de 
                                                    
178 Yttrande Finland, s. 2. 
179 Yttrande Polen, s. 3.  
180 Yttrande Portugal, s. 5.  
181 Yttrande Malta, s. 4.  
182 Yttrande Holland, s. 1.  
183 Yttrande Lettland, s. 3.  
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grundläggande rättighetsstadgorna inom FN och ILO samt inom det Europarådsrättsliga 

systemet.184 Vidare pekar Finland på att skyddet införts i samtliga medlemsstater genom 

att dessa anslutit sig till de aktuella stadgorna. Även Lettland uppmärksammar 

kopplingen till det skydd som följer av Europarådssystemet, dock utan att dra några 

slutsatser kring detta.185 Även Tjeckien pekar på diskrepansen mellan förslaget och 

internationell rätt utan att anföra något vidare.186 Det gör dock Belgien som, med 

hänvisning till det Europarådsrättsliga systemet, anser att endast uppenbara missbruk av 

stridsrätten kan straffas.187  
 

4.4.6 Subsidiaritetsinvändningarna – några reflektioner 

Det kan konstateras att medlemsstaternas invändningar varierar i såväl omfattning som 

innehåll. Värt att notera är att invändningar av liknande karaktär gjorts av 

medlemsstater som traditionellt sett har olika syn på stridsrätten. Exempelvis invänder 

såväl Sverige som Storbritannien mot förslagets rättsliga grund, två länder där 

stridsrätten har olika ställning i det nationella rättssystemet. Mönstret upprepar sig vid 

en vidare analys av invändningarna. Kritiken mot förslaget kommer således från olika 

håll och är inte reserverad för de länder som är för eller emot en stärkt stridsrätt.  

En annan slutsats som kan dras är att medlemsstaternas tolkning av vad en 

subsidiaritetsinvändning innebär skiljer sig från den traditionella strikta tolkningen där 

prövningen ska begränsas till att avse rena lämplighetsavvägningar (se ovan under 4.2). 

Det går att anföra skäl både för och emot att tillåta subsidiaritetsinvändningar av den art 

som gjorts i det nu aktuella fallet.  

Enligt Fabbrinis och Granats mening ankommer det inte på medlemsstaterna att 

göra sådana yttranden som de gjort. Tvärtom faller flera av invändningarna utanför den 

tillåtna ram som dragits upp genom 2007 års subsidiaritetsprotokoll. Fabbrini och 

Granat har onekligen en poäng i att en alltför vid tolkning av subsidiaritetsinvändningen 

riskerar få en hämmande effekt på lagstiftningsprocessen inom EU. Med hänsyn till den 

rättsliga mångfald och de nationella särintressen som präglar unionen är risken 

dessutom stor att många lagförslag skjuts i sank innan de ens lagts fram. Vidare torde 

invändningar beträffande val av rättslig grund eller bristande kompetens falla under en 

annan av EU:s grundläggande principer, legalitetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen 

                                                    
184 Yttrande Finland, s. 2.  
185 Yttrande Lettland, s. 3.  
186 Yttrande Tjeckien, s. 2.  
187 Yttrande Belgien, s. 1.  
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handlar med andra ord inte om huruvida kompetens finns utan om och i vilken 

utsträckning redan given kompetens ska utnyttjas.188  

Enligt min mening talar emellertid starka teleologiska skäl för att man ska se 

invändningarna som godtagbara. Om essensen av subsidiaritetsprincipen är att säkra en 

rimlig maktdelning mellan EU och medlemsstaterna torde inte invändningarnas omfång 

begränsas till något så svårbedömt som vad som är lämpligt. Dessutom kan det hävdas 

att de lämplighetsavvägningar som ska göras de facto handlar om rättslig grund, 

proportionalitet etc. Som framgått ovan får vissa av de invändningar som gjorts 

betraktas som ”rena” subsidiaritetsinvändningar och i ljuset av det framstår en kritik 

mot övriga ”orena” invändningar som en aning akademisk. Med en alltför formalistisk 

och smal syn på vad som är en tillåten invändning skulle dessutom ett utmärkt tillfälle 

att minska det demokratiska underskottet gå förlorat. Om föresatsen är att stärka 

medlemsstaternas inflytande, varför ska då en potentiell möjlighet för dessa att komma 

till tals berövas dem? Man borde istället kunna se invändningarna som ett slags 

remissförfarande likt det som finns i svensk rätt. Detta skulle kunna uppnås utan att 

lagstiftningsprocessen lamslås eftersom rättsföljden av invändningarna endast är ett 

”gult” och inte ett ”rött” kort.    

 

4.5 KAPITELVISA SLUTSATSER 
Jag har i detta kapitel analyserat medlemsstaternas subsidiaritetsinvändningar för att på 

så sätt kunna besvara frågan varför Monti II-förordningen föll. Det enkla svaret på 

frågan är att tillräckligt politiskt stöd saknades för att anta förslaget. Mot den 

bakgrunden är det intressant att fråga sig varför så var fallet, vilket i sin tur motiverar en 

analys av de yttranden som lämnats i anknytning till subsidiaritetsinvändningarna. En 

sådan analys ger vid handen att motståndet mot förslaget inte är begränsat till en del 

utan snarare rör flera aspekter av förslaget. Av dessa har jag särskilt fokuserat på 

invändningar hänförliga till förslagets rättsliga grund, proportionalitet och relation till 

nationell respektive internationell rätt eftersom sådana invändningar gjorts av flera 

medlemsstater. Analysen har gjorts mot bakgrund av en diskussion av 

subsidiaritetsprincipen i allmänhet och dess roll efter 2007 års ikraftträdande av det så 

kallade subsidiaritets- och proportionalitetsprotokollet i synnerhet. I ljuset av den 

diskussionen kan det konstateras att subsidiaritetsinvändningens funktion eller roll i 

                                                    
188 Hettne, Subsidiaritetsprincipen, s. 20.  
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lagstiftningsprocessen inte är helt okomplicerad. Frågan blir särskilt viktig med hänsyn 

till att det efter 2007 alltså finns möjlighet för medlemsstaterna att återförvisa ett 

lagförslag till kommissionen, de så kallade ”gula korten”. Det kan slutligen konstateras 

att kritiken mot förslaget inte är isolerad till en front utan kommer från både 

medlemsstater som är för respektive emot en stärkt stridsrätt. 
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5 Avslutande kommentarer 
5.1 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 
Alltsedan EU-domstolens avgöranden i Lavalkvartetten 2007 2008 har en intensiv 

debatt pågått i Europa. Debatten har stundtals varit mycket polariserad men också 

konstruktiv i den bemärkelsen att det inte bara fastslagits att något måste göras utan 

också att något faktiskt har gjorts för att klargöra rättsläget. Med hänsyn till de 

långtgående verkningar Lavalkvartetten medförde har ett centralt tema i debatten varit 

hur stridsrätten bör avvägas mot de ekonomiska friheterna inom EU. Den Monti II-

förordning som lades fram i mars 2012 kan sägas utgöra kulmen på denna debatt och 

också ett försök att balansera stridsrätten mot den fria tjänsterörligheten och den fria 

etableringsrätten. I september 2012 drogs emellertid förordningen tillbaka vilket väcker 

frågan om varför så skedde. 

Svaret på frågan är att det saknades stöd bland medlemsstaterna för att anta 

förslaget vilket åskådliggjordes av de subsidiaritetsinvändningar som tolv av 27 

medlemsstater lämnade. Invändningarna rör flera aspekter av förslaget, bland annat 

valet av rättslig grund, dess lämplighet i allmänhet och relation till nationell samt 

internationell rätt. Subsidiaritetsinvändningarnas roll i lagstiftningsprocessen kan 

förvisso diskuteras men starka ändamålsskäl talar för att tillåta invändningar av den 

karaktär som gjorts.  

Med detta i beaktande kan man fråga sig varför förslaget utformades som det 

gjordes. En viktig förklaring är att det saknas rättslig kompetens i EU:s fördrag för att 

anta dylik reglering. Detta har i sin tur historiska orsaker som har att göra med hur EU 

gått från att vara ett rent ekonomiskt samarbete till att även utveckla en social 

dimension. Som jag visat har emellertid inte denna (politiska) föresats kompletterats 

med nödvändiga fördragsändringar, utan istället har mycket av rättsutvecklingen 

lämnats åt EU-domstolen.  

En följd av detta har varit att den integration som skett på området i stor och 

växande utsträckning har varit negativ, det vill säga avreglerande. Utvecklingen drogs 

till sin spets i samband med östutvidgningen 2004 då flera låglöneländer fick tillträde 

till en marknad med länder där den sociala standarden vad gäller anställnings- och 

arbetsvillkor generellt sett varit högre. Till följd härav har en kollision mellan olika 

välfärdsmodeller uppstått av en dignitet som förutsågs av få vid 2004 års utvidgning. 
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5.2 PROBLEMET MED NEGATIV INTEGRATION INOM EU 
 

5.2.1 Allmänt om integration och EU-rätten som en sui generis 

Mot bakgrund av vad som framkommit hittills kan man konstatera följande. Den 

ekonomiska integrationen inom EU har antingen varit positiv eller negativ. Negativ 

integration innebär att EU kräver att nationella regler ska åsidosättas eller inte tillämpas 

när dessa strider mot exempelvis någon av de ekonomiska friheterna. Positiv integration 

handlar om att nationella regler ersätts av regler på EU-nivå, exempelvis genom 

harmoniserande direktiv.  

När det gäller möjligheterna att anta arbetsrättslig reglering likt Monti II-

förordningen så är dessa starkt begränsade på grund av kravet på enhällighet. 

Följaktligen har inte någon positiv integration skett i någon större utsträckning. 

Drivande i integrationsarbetet har istället EU-domstolen varit som genom rättspraxis lett 

rättsutvecklingen på området. En rättsbildande domstol är inget unikt för EU-rätten utan 

så sker i hög grad även inom exempelvis common law-systemen. Även i federala stater 

som USA eller Tyskland finns det som bekant ”konstitutionella” domstolar som har en 

särskilt viktig roll som uttolkare av rätten. EU-rätten har emellertid vissa särskiljande 

drag som medför att domstolens rättspraxis får mer långtgående konsekvenser än vad 

som vanligtvis är fallet i andra rättssystem. 

Grunden till detta är att EU-rätten är en sui generis, det vill säga en särskild 

rättsordning och att den utgör ett rättssystem med flera nivåer. Till skillnad från 

domstolar med en liknande funktion i andra rättssystem så ser förutsättningarna 

annorlunda ut när EU-domstolen har att göra rättsliga avvägningar. I det ovan nämnda 

avgörandet Costa mot Enel slogs nämligen inte bara fast att EU-rätten utgör en sui 

generis utan också att detta innebär att den ska ges företräde framför nationell rätt. I ett 

rättsfall året före uttalade dessutom EU-domstolen i Van Gend & Loos189 att EU-rätten, 

till skillnad från folkrättsliga dokument, kan ha direkt effekt i medlemsstaterna och 

därigenom ge upphov till rättigheter och skyldigheter för enskilda. Avgörandena 

innebar inte bara att EU-rätten försågs med de nödvändiga verktygen för att säkra 

efterlevnad i medlemsstaterna utan förde också domstolen till en central ställning för 

den fortsatta rättsbildningen inom en union med tre vertikala nivåer; EU, 

medlemsstaterna och de enskilda företagen eller medborgarna.190 Med hänsyn till de 

                                                    
189 Mål C-26/02 Van Gend & Loos (REG 1963 s. I-1).  
190 Scharpf, The asymmetry of European integration, s. 211-250, se särskilt s. 216.  
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potentiellt (och sedermera faktiskt) långtgående rättsverkningarna av det nyss sagda är 

det anmärkningsvärt hur snabbt de av domstolen fastlagda principerna tycks ha 

accepterats av medlemsstaterna. Bull har träffande beskrivit situationen som att hela den 

särskilda rättsordning EU-rätten idag utgör kan ses som ett svar på den traditionella 

folkrättens problem med efterlevnad.191 

Det ovan sagda är viktigt att känna till för att förstå dynamiken i den negativa 

integrationen inom EU. Till skillnad från exempelvis Tyskland eller USA är 

maktfördelningen inom EU skev såtillvida att det (på vissa områden) i praktiken är 

mycket svårt för lagstiftaren att anta reglering. Asymmetrin i förhållandet blir särskilt 

tydlig i fallet med stridsrätten där den uttryckligen undantas i artikel 153.5 men 

samtidigt behandlas obehindrat av EU-domstolen. Detta har nära samband med att det 

av marknadstillträdesdoktrinen följer att de ekonomiska friheterna ges en mycket vid 

definition - ”direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan hindra handeln inom 

gemenskapen” - vilket medför att i princip vilken nationell bestämmelse som helst kan 

bli föremål för EU-domstolens prövning och avreglering.  

Scharpf beskriver det nyss sagda som att EU-rätten “konstitutionaliserats”, det vill 

säga att de rättigheter som kan härledas från fördraget, till exempel de ekonomiska 

friheterna, intar samma ställning som exempelvis de amerikanska grundläggande 

rättigheterna och måste respekteras av nationella lagar, regler och institutioner utan att 

hindras av de vertikala kompetensfördelningsprinciperna som finns inbyggda i fördraget 

(till exempel subsidiaritetsprincipen).192   

 

5.2.2 Varför är den konstitutionella asymmetrin ett problem? 

Framförallt två skäl kan anföras för att se gällande rätt som problematisk. För det första 

innebär det faktum att rättsutvecklingen så kraftigt domineras av EU-domstolen att det 

som ibland kallas EU:s ”demokratiska underskott” ökar. Med detta avses rent allmänt 

det folkvalda Europaparlamentets relativt svaga ställning och den reella bristen på 

medborgarinflytande.193 Jämförelsen med hur demokratiskt EU är i relation till en 

medlemsstat haltar förvisso en aning eftersom det rör sig om olika former av 

representativ demokrati. Det måste emellertid betraktas som ett demokratiproblem när 

en rättsutveckling som direkt påverkar enskilda medborgares grundläggande rättigheter 
                                                    
191 Bull, Om EG-domstolens syn på EG-rättens effektivitet – då, nu och i framtiden, i Nergelius & 
Karlson.   
192 Scharpf, SIEPS 2011:2, s. 43.  
193 Bernitz & Kjellgren, s. 414.  
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(stridsrätten) uteslutande bestäms av ett organ som det finns små eller inga möjligheter 

att påverka genom vanliga demokratiska medel. De medel som står till buds för 

exempelvis en fackförening i en medlemsstat är att sätta politiskt tryck på sin regering 

som i sin tur får sätta tryck på EU. Trepartsförhållandet visar att problemet har flera 

dimensioner och återspeglar också det legitimitetsproblem som enligt min mening på 

sikt riskerar unionens överlevnad. Om man beaktar eurokrisen, EU-debatten i 

Storbritannien, eller till och med de senaste opinionssiffrorrna i vårt eget land194 kan det 

trots Nobels fredspris knappast påstås att stödet för EU i den allmänna opinionen ökar. 

För det andra, och än viktigare, är det nuvarande rättsläget problematiskt eftersom 

det är motsägelsefullt. Den negativa integration som sker genom EU-domstolens praxis 

medför i praktiken en avreglering av nationella bestämmelser som står i strid med den 

fria rörligheten. För att låna Sigemans terminologi har detta inneburit 

”välfärdsförluster” i de medlemsstater där det sociala skyddet traditionellt sett är 

starkt.195 Scharpf har utvecklat resonemanget och delar upp EU:s medlemsstater i 

”Social market economies” (”SME:s”) och ”Liberal market economies” (”LME:s”).196 

Enligt Scharpf tillhör de skandinaviska välfärdsstaterna den förra gruppen medan de 

anglosaxiska länderna och de medlemsstater som anslutit efter 2004 tillhör den senare 

gruppen. Skillnaden mellan grupperna är, något förenklat, alltså att det sociala skyddet 

för exempelvis stridsrätten är starkare i SME:s än i LME:s. Eftersom EU-samarbetet är 

sprunget ur ett frihandelssamarbete mellan västerländska marknadsekonomier är det 

heller inte särskilt förvånande att EU-samarbetet utvecklats enligt en ”liberal” kompass. 

Till skillnad från den så kallade ”koordinerade” marknadsekonomin, där tillgången till 

produktionsfaktorer som arbetskraft, kapital, teknologi eller kompetens säkerställs 

genom statlig reglering eller kollektivavtal, tillhandahålls samma funktioner på 

konkurrensutsatta marknader i den liberala marknadsekonomin.197 I det senare fallet är 

det alltså de komparativa fördelarna som beskrivits ovan som avgör hur marknaden ska 

se ut.  

Mot bakgrund av en rättsutveckling i EU där utgångspunkten tycks ha flyttats allt 

längre från den koordinerade mot den liberala marknadsekonomin framstår 

portalstadgandet i EU-fördraget om att unionen ska vara en ”social marknadsekonomi” 

som anmärkningsvärt och till och med paradoxalt. Hur kan en doktrin genom vilken 
                                                    
194 Holmberg, s. 1 ff.  
195 Se ovan under not 34.  
196 Scharpf, The asymmetry of European integration, s. 211-250. 
197 Scharpf, SIEPS 2011:2, s. 48. 
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nationella välfärdsmekanismer successivt avregleras vara social? En av få tänkbara 

förklaringar är att EU:s syn på vad som utgör en ”social marknadsekonomi” skiljer sig 

från exempelvis det traditionella svenska synsättet. Detta reser frågan om vart EU är på 

väg.  

 

5.2.3 Är EU slutet på historien? 

Kommer utvecklingen fortsätta i riktning mot en liberal marknadsekonomi eller innebär 

den senaste rättsutvecklingen att unionen får en mer social karaktär där skyddet för 

exempelvis stridsrätten kommer att stärkas? Det som talar för det förra är att den 

konstitutionella asymmetrin kvarstår så länge inga fördragsändringar görs. För det 

senare talar det paradigmskifte som skildrats i uppsatsen samt det politiska tryck på en 

mer social union som växt sig starkare på senare år.  

Valet av riktning kommer inte bara att vara avgörande för möjligheterna att 

tillvarata sociala rättigheter såsom stridsrätten inom en europeisk kontext utan kommer 

också att definiera det framtida EU och vad man vill uppnå. Utvecklingen av den 

sociala dimensionen var länge smärtfri vilket hänger ihop med att EU tidigare bestod av 

en mycket homogen samling medlemsstater. Det som kan konstateras idag är att 

effekterna av utvidgningen österut 2004 tycks ha underskattats av EU, vilket 

åskådliggörs särskilt när det gäller stridsrätten. Kollisioner har skett inte bara mellan 

parter på arbetsmarknaden utan också mellan olika ideologier och samhällssyner.  

EU:s framtid är därför inte bara intressant ur ett europeiskt utan också ur ett 

internationellt perspektiv eftersom EU för många är sinnebilden av den liberala 

marknadsekonomin. Här kan till exempel nämnas den amerikanske statsvetaren Francis 

Fukuyama som i sitt kontroversiella verk Historiens slut och den sista människan 

(1992) argumenterar för att det efter det kalla krigets slut och kommunismens fall inte 

återstår några idéstrider utan att den västerländska liberala marknadsekonomin slutligen 

har ”vunnit”. Fukuyama har naturligtvis inte stått oemotsagd, vilket inte ska utvecklas 

närmare här, men värt att notera är att just EU var förebilden för Fukuyamas teori.198  

 

 

 

                                                    
198 Se http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/apr/03/thehistoryattheendofhist, senast besökt 7 
januari 2013.  
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5.3 NÅGRA SYNPUNKTER DE LEGE FERENDA  
5.3.1 Varför vägar framåt bör identifieras? 

Frågan har till viss del besvarats i avsnittet ovan men det förtjänar ändå att understrykas 

att en undersökning av vilka alternativ som står till buds för att uppnå de i Monti II-

förordningen föreskrivna målen, det vill säga att förtydliga rättsläget och stärka 

stridsrätten, inte bara är motiverad av de ställningstaganden som gjorts i det förra 

avsnittet utan också återspeglar kommissionens och parlamentets beslutsamhet att göra 

något åt rättsläget.199 Av medlemsstaternas yttranden framgår dessutom med all 

önskvärd tydlighet att Monti II-förordningens mål kräver en ny strategi för att uppnås.  

Jag ska därför i det följande avslutningsvis redogöra för möjliga 

handlingsalternativ.  

 

5.3.2 Att reglera eller icke reglera ”revisited”200 

Ett första ställningstagande gäller huruvida rättsläget överhuvudtaget ska regleras.201 Ett 

möjligt så kallat ”nollalternativ” är att se stridsrätten som isolerad från EU-rätten.202 Ett 

sådant synsätt skulle inte bara ligga i linje med artikel 153.5 EUF-fördraget utan 

säkerligen också vinna stöd hos de medlemsstater som är av den uppfattningen att 

stridsrätten är en nationell angelägenhet. En sådan hållning är inte främmande för EU-

domstolen vilket framgår av avgörandet Albany. Mot en sådan lösning talar emellertid 

att det vore att väja för grundproblemet samt att det rent praktiskt är svårt att se hur den 

skulle genomföras. EU-domstolens uttalande om att den anser sig behörig att agera på 

stridsrättens område är så tydligt att det svårligen kan bortses från.  

Givet att situationen fordrar ett annat angreppssätt blir det framförallt intressant att 

undersöka vilket eller vilka regleringsalternativ som kan vara aktuella. Som diskuterats 

ovan är frågan framförallt om ett hard law- (bindande) eller soft law- (icke-bindande) 

alternativ bör väljas. Till skillnad från kommissionen anser jag att ett soft law-alternativ 

är vägen framåt. Innan jag utvecklar mitt förslag till lösning ska något sägas om varför 

ett hard law-alternativ inte är att föredra. 

Ett hard law-alternativ har precis som kommissionen redogjort för många 

förtjänster, men kommissionen bortser från en viktig sak: det är en realpolitisk 

                                                    
199 Se ovan under not 4.  
200 Se ovan 3.4. 
201 Diskussionen är i princip densamma som förs i EM:n med skillnaden att ställningstagandena nedan är 
mina egna.  
202 Alternativet har diskuterats av bl.a. Barnard, Squaring the Circle, s. 8.  
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omöjlighet. Så länge fördraget inte ändras (vilket även det är politiskt osannolikt) så 

kommer ett förslag genom vilket man vill införa en bindande reglering att stöta på 

samma patrull som Monti II-förordningen gjort. Svårigheterna med att använda artikel 

352 som rättslig grund framgår tydligt av medlemsstaternas yttranden och att försöka 

”anpassa” ett nytt förslag så att det skulle röstas igenom av alla 27 medlemsstater 

framstår inte bara som en grannlaga uppgift utan också som meningslöst eftersom ett 

redan vagt utformat förslag i princip skulle riskera att bli helt urvattnat.  

När det gäller alternativa rättsliga grunder diskuteras dessa utförligt ovan (3.6.3) 

och jag nöjer mig här med att konstatera att det inte vore realistiskt att med en 

teleologisk tolkning lägga artikel 153.5 till grund för att anta en reglering likt Monti II-

förordningen. Jag har inget att invända mot ändamålsresonemanget i sak men 

konstaterar samtidigt att ett sådant förslag inte skulle falla i god jord hos de 

medlemsstater som anser att stridsrätten är en nationell sak.  

 

5.3.3 Ett soft law-alternativ  

Vägen framåt är, enligt min uppfattning, att anta riktlinjer där det tydligt anges att EU 

och dess institutioner (inklusive EU-domstolen) har att respektera alla de rättsliga 

åtaganden som unionen är bunden till. I riktlinjerna skulle särskilt förpliktelserna 

gentemot EKMR och Europadomstolens rättspraxis kunna understrykas. 

Förutsättningarna för att anta sådana riktlinjer är att rådet, i syfte att säkerställa den inre 

marknadens funktion, kan anta riktlinjer som är nödvändiga för väl avvägda framsteg 

inom berörda sektorer (artikel 26.1 EUF-fördraget). I det här fallet skulle den inre 

marknaden vägas mot behovet av arbetsmarknadsreglering. Det föreslagna alternativet 

har den stora fördelen att det är realistiskt. För att anta riktlinjerna krävs nämligen enligt 

artikel 16.3 EUF-fördraget endast kvalificerad majoritet och inte enhällighet vilket 

skulle innebära att hela ”problematiken” med subsidiaritetsinvändningar skulle kunna 

undvikas. 

Man kan och bör emellertid fråga sig vilken reell förändring av rättsläget en sådan 

reglering skulle uppnå. På kort sikt uppnås sannolikt inte särskilt mycket, men är det 

något som talar för ett sådant alternativ så är det tiden. Mot bakgrund av det nya 

rättsliga landskap som växt fram i allmänhet och EKMR och dess rättspraxis i 

synnerhet, kommer det till slut bli mycket svårt för EU-domstolen att bortse från 

riktlinjerna. I detta sammanhang ska också Monti II-förordningen nämnas som en del i 

ett led att försöka påverka EU-domstolen och därmed förändra rättsläget. Detta gäller 
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oavsett att förordningen inte antagits. För att återanknyta till frågan huruvida Monti II-

förordningen tillfört någonting alls (se ovan 1) så behöver man kanske man inte se den 

som ett totalt misslyckande, utan istället anlägga en mer pragmatisk syn där den ses som 

en del i den utveckling som nyss nämnts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 

Käll- och litteraturförteckning 
 
OFFENTLIGT TRYCK 
 
Propositioner 
 
Prop. 2007/08:168. Lissabonfördraget 
 
 
Betänkanden 
 
SOU 1988:141. 
 
SOU 2008:123. Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen  
 
 
EU  
 
2008/2085(INI), European Parliament resolution of 22 October 2008 on challenges to 
collective agreements in the EU  
 
COM(2003) 458 final, Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions on the implementation of Directive 96/71/EG in the Member States 
 
COM(2011) EMPL/093, XXX draft On the exercise of the right to take collective action 
within the context of the economic freedoms of the single market, in particular the 
freedom of establishment and to provide services (läckt version av Monti II-
förordningen) 
 
COM(2012) 130 final Om utövandet av rätten att vidta stridsåtgärder i samband med 
etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster 
 
COM(2012) 131 Om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
 
Direktiv 77/187/EG Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av 
verksamheter 

Direktiv 80/987/EG Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens 

Direktiv 93/104/EG Om arbetstidens förläggning i vissa avseenden 

Direktiv 96/71/EG Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av 
tjänster 

Förordning 593/2008/EG Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser 



 
 

69 

LITTERATUR 

 
Artiklar 
 
Barnard, C, Employment Rights, Free Movement Under the EC Treaty and the Services 
Directive i Europa Institute Mitchell Working Paper Series nr 5/2008 (cit: Barnard, 
Employment Rights and Free Movement) 
  
Barnard, C, Squaring the Circle, manus som finns som elektroniskt dokument hos 
författaren (Mattias Kumlien) (cit: Barnard, Squaring the Circle) 
 
Bogdan, M, Individuella anställningsförhållanden i Sveriges nya internationella 
privaträtt – en översikt i SvJT 2001 s. 845–860 (cit: Bogdan, SvJT) 
 
Bruun, N, Bücker, A, och Dorssemont, F, Balancing Fundamental Social Rights and 
Economic Freedoms: Can the Monti II Initiative Solve the EU Dilemma? i The 
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 28, nr. 3 
(2012), s. 279-306 (cit: Bruun, Bücker och Dorssemont) 
 
da Silva, J, The Social Charter of the European Community: A defeat for European 
Labour” i Industrial and Labour Relations Review 44 (1991) (cit: da Silva) 
 
Cramér, P, Noteringar rörande subsidiaritetsprincipens tillämpning i framtidens 
EG/EU i SvJT 1993 s. 534 (cit: Cramér) 
 
Cooper, I, A ”Virtual Third Chamber” for the European Union? National Parliaments 
after the Treaty of Lisbon” ett ARENA Working Paper Nr. 7 2011, finns i elektronisk 
version på http://www.arena.uio.no (senast besökt 8 januari 2013) (cit: Cooper)  
 
Ewing, K D, The Monti II-Regulation – An Inadequate Response to Viking and Laval, 
publicerad av den brittiska tankesmedjan Institute for Employment Rights (IER) (2012) 
(cit: Ewing) 
 
Ewing, K D, & Hendy, J, The Dramatic Implications of Demir and Baykara i Industrial 
Law Journal 39, Nr. 1, 2010 (cit: Ewing & Hendy) 
 
Fabbrini, F och Granat, K, ”Yellow Card, But No Foul”: The Commission Proposal for 
an EU Regulation on the Right to Strike and the Reaction of the National Parliaments 
Under the Subsidiarity Protocol, kommer att publiceras i The Common Market Law 
Review (cit: Fabbrini & Granat)  
 
Göransson, H, Hur omfattande är fredsplikten i rättstvister? i  Skrifter till Anders 
Victorins minne s. 183-205, Iustus 2009. (cit: Göransson) 
 
Hettne, J, Subsidiaritetsprincipen – politisk granskning eller juridisk kontroll? i SIEPS 
2003:4 (cit: Hettne, Subsidiaritetsprincipen)  
 
Holmberg, S, Försvagat opinionsstöd för EU i SIEPS 2012:5 (cit: Holmberg) 
 



 
 

70 

Jacobs, A, Towards Community Action on Strike Law? i Vol. 15 Common Market 
Review (1978) (cit. Jacobs) 
 
Kahn-Freud, Uses and Misuses of Comparative Law i Modern Law Review Vol. 37  
(1974) (cit: Kahn-Freud) 
 
Kiiver, P, ”The Early-Warning System for the Principle of Subsidiarity: The National 
Parliament as a Conseil d’Etat for Europe” i European Law Review 2011 Nr. 1, s. 102 
(cit: Kiiver) 
 
Kilpatrick, C, Laval's Regulatory Conundrum: Collective Standard-Setting and the 
Court's New Approach to Posted Workers i European Law Review Vol. 34, nr. 6, s. 
844-865 (2009) (cit: Kilpatrick) 
 
Legrand, P, Against a European Civil Code, i Vol. 60 Modern Law Review 1 (1997) 
(cit: Legrand) 
 
Magnusson, L, Malmberg, J och Ottosson, J, Labour Law, Policy and Mobility: Europe 
at the Crossroads, Occassional Paper 2006 (cit: Malmberg m.fl.)  
 
Malmberg, J och Johansson, C, The Commission’s Posting Package i SIEPS 2012:8 
(cit: Malmberg & Johansson) 
 
Ritzer, C, Ruttlof, M, och Linhart, K, ”How to Sharpen a Dull Sword – The Principle of 
Subsidiarity and its Control” i German Law Journal 7, s. 737, 2006 (cit: Ritzer, Ruttlof 
och Linhart) 
 
Rocca, M, Changing without Reversing, Regulating without Affecting i European 
Labour Law Journal, Vol. 3 (2012) Nr. 1 (cit: Rocca) 
 
Scharpf, F.W, The asymmetry of European integration, or why the EU cannot be a 
”social market economy” i The Socio-Economic Review Nr. 8, 2010, s. 211-250 (cit: 
Scharpf, The assymetry of European integration) 
 
Scharpf, Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa – en antologi i SIEPS 
2011:2 (cit: Scharpf, SIEPS 2011:2) 
 
Sigeman, T, Fackliga stridsåtgärder mot gästande tjänsteföretag i SvJT 2008 s. 553 
(cit: Sigeman, SvJT 2008) 
 
Sigeman, T, Fri stridsrätt i Lag & Avtal, nr 2/1981 (cit: Sigeman, Lag & Avtal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71 

Böcker 
 
Barnard, C, EU Employment Law, Oxford University Press 2012 (cit: Barnard, EU 
Employment Law) 
 
Barnard, The Substantive Law of The EU, Oxford University Press 2007 (cit: Barnard, 
The Substantive Law of The EU) 
 
Bercusson, B, European Labour Law, Cambridge University Press 2009 (cit: 
Bercusson) 
 
Bernitz, U, och Kjellgren, A, Europarättens grunder, Norstedts 2010 (cit: Bernitz & 
Kjellgren) 
 
Bogdan, M, Svensk internationell privat- och processrätt, Norstedts 2008. (cit: Bogdan) 
 
Bücker, A, & Warneck, W, Reconciling Fundamental Social Rights and Economic 
Freedoms after Viking, Laval and Rüffert, Nomos 2011. (cit: Bücker & Warneck) 
 
Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis,  Norstedts 2007 (cit: 
Danelius) 
 
De Schutter, O, Monitoring Fundamental Rights in the EU, Hart Publishing 2005 (cit: 
De Schutter) 
 
Herzfeld Olsson, P, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet (akademisk 
avhandling), Iustus 2003. (cit: Herzfeld Olsson) 
 
Hettne, J, och Eriksson, O,  EU-rättslig metod, Norstedts Juridik 2005 (cit: Hettne & 
Eriksson) 
 
Krugman, P R, och Obstfeld, M, International Economics: Theory & Policy, Pearson 
Education 2009 (cit: Krugman & Obstfeld) 
 
Nergelius, J, & Karlson, N (red.), EU-skvadern: Om den europeiska unionens 
konstitutionella framtid, Stockholm: City University Press 2001 (cit: Nergelius & 
Karlson) 
 
Nyström, B, EU och arbetsrätten, Norstedts 2011 (cit: Nyström) 
 
Orwell, G, Djurfarmen, först utgiven 1945 
 
Rönnmar, M (red.), Ahlberg, K, Bruun, N, Carlson, L, Edström, Ö, Herzfeld Olsson, P, 
Holm, E, Malmberg, J, Norberg, P, Numhauser-Henning, A och Julén Votinius, J, 
Labour Law, Fundamental Rights and Social Europe, Swedish Studies in European 
Law Vol. 4, Hart Publishing 2011 (cit: Rönnmar m.fl.)  
 
 
 
 



 
 

72 

Övrigt 
 
ETUC och BUSINESSEUROPE:s gemensamma rapport Report on Joint Work of the 
European Social Partners on the ECJ Rulings in the Viking, Laval, Rüffert and 
Luxembourg Cases, 19 mars 2010 (cit: ETUC och BUSINESSEUROPE:s gemensamma 
rapport) 
 
EU-Kommissionens pressmeddelande angående Monti II-förordningen den 21 mars 
2012, http://ec.europa.eu/malta/news/21.03.12_workers_protection_en.htm (senast 
besökt den 8 januari 2013) 
 
Fukuyama, F, i The Guardian den 3 april 2007,  
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/apr/03/thehistoryattheendofhist (senast 
besökt 7 januari 2013) 
 
ILO:s expertkommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer, Rapport 
2010, http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_123515/lang--en/index.htm (senast 
besökt den 8 januari 2013) 
 
ILO:s expertkommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer, Rapport 
2011, http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_151490/lang--en/index.htm (senast 
besökt den 8 januari 2013) 
 
Mario Montis rapport till EU-kommissionen, A New Strategy For the Single Market At 
The Service of Europé’s Economy and Society (cit: Montirapporten) 
 
Medlemsstateras subsidiaritetsinvändningar med tillhörande yttranden finns tillgängliga 
på http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120130.do (senast 
besökt den 7 januari 2013) 
 
Monks, J, Ordförande för ETUC, http://www.etuc.org/a/4625 (senast besökt 8 januari 
2013) 
 
Vike-Freiberga, V, Lettlands president 2004, 
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/lettlands-president-tar-till-orda-i-
vaxholmskonflikten_7152713.svd (senast besökt 8 januari 2013) 
 
Weinberg, S, Lettisk journalist intervjuad av Sveriges Radio 9 januari 2007, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=1133098 (senast 
besökt 8 januari 2013) 
 
Wilenius i BBC News 2004, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3067563.stm (senast besökt den 8 januari 
2013) 
 
 
 
 
 
 



 
 

73 

RÄTTSFALL 
 
Arbetsdomstolen 
 
AD 2004 nr 111  
AD 2005 nr 49 
 
EU-domstolen  
 
Mål C-6/64 Flaminio Costa mot Enel (REG 1964 s. I-585) 
Mål C-167/73 Kommissionen mot Frankrike (REG 1974 s. I-359) 
Mål C-175/73 Union Syndicale - Service public européen m.fl. mot rådet (REG 1974 s. 
I-917) 
Mål C-8/75 Procureur du Roi mot Benoit och Gustave Dassonville (REG 1974, s. I-
837) 
Mål C-43/75 Defrenne mot Sabena (REG 1976, s. 455) 
Mål C-67/76 Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds 
Textielindustrie (REG 1999 s. I-5751) 
Mål C-279/80 Webb (REG 1981 s. I-3305) 
Mål C-113/89 Rush Portuguesa Limitada Dimmigration (REG 1990, s. I-1417) 
Mål C-76/90 Säger mot Dennemeyer & Co Ltd (REG 1991 s.I-4221)  
Mål C-275/92 Her Majesty's Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg 
Schindler (REG 1994 s. I-1039) 
Mål C-55/94 Gebhard (REG 1995 s. I-4165) 
Mål C-84/94 Storbritannien mot rådet (REG 1996, s. I-5755) 
Mål (förenade) C-369/96 och C-376/96 Arblade (REG 1999 s.I-8453) 
Mål C-222/98 Van der Woude mot Stichting Beatrixoord (REG 2000 s. I-7111) 
Mål C-464/02 Kommissionen mot Danmark (REG 2005 s. I-7929) 
Mål C-244/04 Kommissionen mot Tyskland (REG 2006 s. I-000)  
Mål C-438/05 Internationella transportarbetarefederationen och Finlands sjömansunion 
mot Viking Line ABP och OU Viking Eesti (REG 2007 s. I-10779)  
Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet (REG 
2007 s. I-11767) 
Mål C-319/06 Kommissionen mot Luxembourg (REG 2008 s. I-4323) 
Mål C-346/06 Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen (REG 2008 s. I-1989)   
Mål C-271/08 Kommissionen mot Tyskland (REG 2010 s. I-7087) 
Mål C-515/08 Santos Palhota (REG 2010 s. I-09133) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

74 

Europadomstolen 
 
Demir och Baykara mot Turkiet, dom 12 november 2008 
 
Enerji Yapi-Yol Sen mot Turkiet, dom 21 april 2009 
 
Schmidt och Dahlström mot Sverige, dom 6 februari 1976  
 
Wilson & The National Union of Journalists, Palmer, Wyeth & The National Union of 
Rail, Maritime & Transport Workers, Doolan & Others mot Storbritannien, dom 2 juli 
2002 
 
 
 


