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REMISSVAR (UD2008/33/42/FIM) 

Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75)  
 

 

Tjänstedirektivsekretariatet i UD har genomfört en omfattande 
inventering av lagar och förordningar i regeringskansliet och i 
myndigheterna. I promemorian föreslås ändringar av 
bestämmelser som anses oförenliga med tjänstedirektivet. Vidare 
finns förslag om hur genomförandet av direktivet i praktiken ska 
ske. Den svenska lagen, ”Lag om tjänster på den inre marknaden” 
ska träda i kraft senast den 28 december 2009. Saco vill 
inledningsvis berömma sekretariatet som kunnat genomföra 
hittillsvarande omfattande arbete på en relativt kort tid.   

 

 

Kollektivavtalen försvåras av förslaget 

I promemorian föreslås att kravet i 2 § filiallagen på en i Sverige 
bosatt föreståndare för fysiska näringsidkare som inte är bosatta i 
Sverige tas bort inom EES-området. Promemorian föreslår även 
att kravet tas bort på de områden som är undantagna från 
direktivets tillämpningsområde. 

 

Ett av de områden som är undantagna är arbetsrätten. I 
tjänstedirektivet, artikel 1 p. 6 och 7, framgår att direktivet inte ska 
påverka  

”.. arbetsrätten, dvs. sådana rättsliga eller avtalsreglerade 
bestämmelser om anställningsvillkor, arbetsförhållanden, 
inbegripet hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare…” . Direktivet ska inte heller 
påverka ”… rätten att förhandla om, ingå och tillämpa 
kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder…”.    
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Promemorians förslag riskerar dock att äventyra grundläggande 
fackliga rättigheter såsom rätten till förhandling och påverkar 
därmed även arbetsrätten i strid med artikel 1 p 6 och 7. Saco 
avstyrker därför promemorians förslag i denna del. Vi vill också 
betona att förslaget inte alls ligger i linje med den svenska 
regeringens position i rådsförhandlingarna. 
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Ändringen innebär i praktiken att verksamhet kommer att kunna 
bedrivas i Sverige utan att det finns någon behörig person på plats 
i landet till vilken facket kan överlämna förhandlings-
framställningar, framställa krav på kollektivavtal samt genomföra 
förhandlingar om löner och anställningsvillkor.  

 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen (med parter som i 
kollektivavtal reglerar löner och villkor) förutsätter på 
arbetsgivarsidan inte bara en representant som kan underteckna 
ett kollektivavtal, utan även fackliga möjligheter till granskning 
och uppföljning av avtalstillämpningen. Av dessa skäl krävs att 
företag och näringsidkare bosatta utomlands, med verksamhet här 
i Sverige, har en representant med behörighet att representera 
företaget i förhållande till fackliga organisationer och den 
verksamhet dessa bedriver. Dessutom är det viktigt att den 
behöriga representanten kan tillhandahålla de dokument som 
krävs för en effektiv facklig granskning av att företaget följer 
gällande lagar och avtal. Sådana regler är inte diskriminerande 
och de strider inte heller mot direktivets artiklar om 
etableringsfrihet. 

 

Det är således den fysiska närvaron av en behörig person – inte 
var denna person är bosatt – som är det viktiga. Kravet på en i 
Sverige bosatt föreståndare har, i brist på annan reglering, 
tillförsäkrat att en behörig person finns att tillgå i Sverige. Saco 
har förståelse för att det nu gällande kravet på en i Sverige bosatt 
föreståndare i filiallagen måste anpassas till EG-rätten och 
tjänstedirektivet. Nu föreslås dock i promemorian att detta krav 
tas bort utan att det ersätts med ett anpassat krav som kan 
garantera att de fackliga rättigheterna kan utövas. 

 

Saco föreslår i likhet med LO och TCO att bosättningskravet 
ersätts och Saco ställer sig bakom deras förslag till en ny 
bestämmelse med följande lydelse:  

 

Företag etablerat i utlandet eller näringsidkare 
bosatt utomlands ska under den tid som företaget 
eller näringsidkaren bedriver näringsverksamhet i 
Sverige till registreringsmyndigheten anmäla en 
representant med adress i Sverige som har 
behörighet att företräda företaget eller 
näringsidkaren och att företa de rättshandlingar som 
verksamheten i Sverige kräver. Detsamma gäller 
företag etablerat i Sverige vars företrädare är 
bosatta utomlands. 
 

Representanten behöver inte vara anställd av företaget eller 
näringsidkaren och inte heller vara bosatt i Sverige. Däremot ska 
representanten ha en arbetsplatsadress i Sverige där 
vederbörande normalt kan nås.  
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Bestämmelsen gör det dessutom möjligt för domstolar och 
myndigheter att vid behov kunna nå företaget eller näringsidkaren 
och utöva viss kontroll, något som framhölls som viktigt i 
förarbetena till filiallagen (prop. 1991/92:88 s. 20).   

 

Beträffande kollektivavtalen vill Saco också framhålla – i likhet 
med LO och TCO – att det tydligt framgår av artikel 4 p. 7 jämfört 
med artikel 14, att regler som fastställts i kollektivavtal som 
arbetsmarknadens parter förhandlat fram inte kan vara ”otillåtna 
krav” i direktivets mening. Dessa delar av direktivet måste framgå 
av den svenska lagstiftningen.       

 

 

Tillämpningsområden och reglerade yrken 

Direktivets tillämpningsområde innehåller en rad undantag och 
det kommer att bli komplicerat att klara gränsdragningarna. 
Enligt promemorian (s 93-94) är grundtanken är att 
tjänstedirektivet i vissa fall ska tillämpas som komplement till 
annan gemenskapslagstiftning. Frågor som rör t.ex. erkännande 
av utländska yrkeskvalifikationer har därvid ett särskilt intresse 
för Sacos medlemsförbund och dess medlemmar.   

 

Komplexiteten framgår bland annat av följande sid 94: 

 ”Om någon bestämmelse i tjänstedirektivet strider mot en 
bestämmelse i en annan gemenskapsrättsakt som reglerar 
specifika frågor rörande tillträde till och  utövande av en 
tjänsteverksamhet inom särskilda områden eller för särskilda 
yrken, ska bestämmelsen i den andra gemenskapsrättsakten ges 
företräde och tillämpas på dessa särskilda områden eller yrken. 
Det sagda gäller endast den specifika bestämmelse som ger 
upphov till konflikten, inte tjänstedirektivets övriga bestämmelser, 
som fortfarande ska tillämpas. Som exempel på ett fall där 
tjänstedirektivets bestämmelser endast till viss del ska tillämpas 
kan nämnas regleringen av utövande av tjänster som kräver 
auktoriserad eller godkänd revisor.” 

 

Det vore tacknämligt med pedagogiska och vägledande 
kommentarer till denna och liknande bestämmelser.   

 

Enligt artikel 24 i tjänstedirektivet får inte förbud mot 
marknadskommunikation för reglerade yrken förekomma i 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska därutöver säkerställa att 
marknadskommunikationen från reglerade yrken följer yrkets 
etiska regler, särskilt vad gäller verksamhetens oberoende, 
värdighet och integritet samt tystnadsplikt på ett sätt som 
överensstämmer med yrkets särdrag. De yrkesetiska reglerna för 
marknadskommunikation ska vidare vara icke-diskriminerande, 
motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset och 
proportionerliga. 
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I Sverige finns ett 30-tal reglerade yrken. Av regelinventeringen 
framgår att endast för tre reglerade yrken inom tjänstedirektivets 
tillämpningsområde gäller bestämmelser som berör 
marknadskommunikation, nämligen för veterinärer, advokater 
och revisorer (sid 282-284). 

 

Saco delar promemorians bedömning att ingen lagstiftning behövs 
för att genomföra tjänstedirektivets krav på marknads-
kommunikation. De berörda yrkesorganisationernas etiska regler 
torde följa EG-rättens krav. 
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