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RÅDETS DIREKTIV
av den 17 februari 1975

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar
(75 / 129/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RAD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

liga till berörda arbetstagare personligen och då, efter
medlemsstaternas val, antalet uppsägningar är

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i

— antingen under en period av 30 dagar

detta,

med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande^),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande(2), och
med beaktande av följande :
Det är viktigt att arbetstagare ges större skydd vid kol
lektiva uppsägningar, samtidigt som hänsyn måste tas till
behovet av en välbalanserad ekonomisk och social ut

veckling inom gemenskapen.
Trots ökande överensstämmelse finns det fortfarande

skillnader mellan de i medlemsstaterna gällande bestäm
melserna beträffande praktiska och formella förfaranden
vid sådana uppsägningar och de åtgärder som särskilt
vidtagits för att lindra uppsägningarnas konsekvenser för
arbetstagarna.
Alla sådana skillnader kan ha direkt betydelse för den
gemensamma marknadens funktion.
Rådets resolution av den 21 januari 1974(J) om ett so
cialt åtgärdsprogram föreskriver att det skall finnas ett
direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om kollektiva uppsägningar.
Denna tillnärmning bör därför främjas samtidigt som det
sker en fortlöpande förbättring i enlighet med artikel 117
i fördraget.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 ) minst 10 på arbetsplatser med normalt fler än
20 och färre än 100 arbetstagare,
2 ) minst 10 % av antalet arbetstagare på arbets
platser med normalt minst 100 men färre än
300 arbetstagare,
3 ) minst 30 på arbetsplatser med normalt minst
300 arbetstagare,
— eller, under en period av 90 dagar minst 20, obe
roende av det normala antalet arbetstagare på ar
betsplatsen i fråga.

b) Arbetstagarrepresentanter: arbetstagarnas representan
ter enligt medlemsstaternas lag eller praxis.
2 . Detta direktiv skall inte tillämpas i fråga om :
a) Kollektiva uppsägningar som uppkommer på grund
av anställningsavtal som gäller för begränsad tid eller
för vissa arbetsuppgifter, utom där sådana uppsäg
ningar sker innan den avtalade tiden har löpt ut eller
det avtalade arbetet har avslutats .

b) Arbetstagare som är anställda hos offentliga myndig
heter eller offentligrättsliga inrättningar (eller, i med
lemsstater där detta begrepp inte finns, motsvarande
organ ).

c) Besättningar på sjögående fartyg.
AVSNITT I

1.

Definitioner och räckvidd

d) Arbetstagare som drabbas på grund av nedläggning av
ett företags verksamhet till följd av ett rättsligt beslut.

Artikel 1

AVSNITT II

I detta direktiv avses med

a) Kollektiva uppsägningar: uppsägningar från arbetsgi

varens sida av ett eller flera skäl som inte är hänför

C ) EGT nr C 19, 12.4.1973 , s. 10 .
O EGT nr C 100, 22.11.1973 , s. 11 .
(3 ) EGT nr C 13 , 12.2.1974, s. 1 .

överläggningsprocedur
Artikel 2

1 . Överväger en arbetsgivare kollektiva uppsägningar
skall han inleda överläggningar med arbetstagarrepresen
tanterna i syfte att söka nå en överenskommelse.
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2 . Dessa överläggningar skall i vart fall omfatta olika
möjligheter att undvika kollektiva uppsägningar eller att
minska antalet berörda arbetstagare samt att lindra kon
sekvenserna av uppsägningarna.
3 . För att göra det möjligt för arbetstagarrepresentan
terna att lägga fram konstruktiva förslag skall arbetsgiva
ren förse dem med all relevant information och skall i

vart fall skriftligen uppge skälen till uppsägningarna, an
talet arbetstagare som skall bli uppsagda, antalet arbets
tagare som normalt sysselsätts samt den tidsperiod under
vilken uppsägningarna skall verkställas.
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3. Är den tid som föreskrivs i punkt 1 kortare än 60
dagar får medlemsstaterna ge den behöriga myndigheten
rätt att förlänga denna period till 60 dagar efter anmä
lan, om det kan antas att de problem som uppkommer på
grund av de planerade uppsägningarna inte kan lösas
inom den förstnämnda tidsperioden.
Medlemsstaterna får ge den behöriga myndigheten en
längre gående rätt till förlängning.
Arbetsgivaren måste informeras om förlängningen och
skälen härför innan den första tidsperioden som före
skrivs i punkt 1 har förflutit.

Arbetsgivaren skall tillställa den behöriga myndigheten
en kopia av all skriftväxling enligt föregående stycke.

AVSNITT IV

Slutbestämmelser
AVSNITT III

Artikel 5

Förfarande vid kollektiva uppsägningar
Artikel 3

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt
att tillämpa eller utfärda lagar eller andra författningar
som är gynnsammare för arbetstagarna.

1 . Arbetsgivarna skall skriftligen anmäla alla planerade
kollektiva uppsägningar till den behöriga myndigheten.

Artikel 6

En sådan anmälan skall innehålla all relevant information

beträffande de planerade kollektiva uppsägningarna och
de i artikel 2 föreskrivna överläggningarna med arbets
tagarrepresentanterna, i synnerhet skälen till uppsägning
arna, antalet arbetstagare som berörs av uppsägningarna,
antalet arbetstagare som normalt sysselsätts samt den
tidsperiod under vilken uppsägningarna skall verkställas.

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och an
dra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv inom två år efter dagen för anmälan och skall
genast underrätta kommissionen om detta.
2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till de lagar och andra författningar som de an
tar inom det område som omfattas av detta direktiv.

2 . Arbetsgivarna skall tillställa arbetstagarrepresentan
terna en kopia av sin anmälan enligt punkt 1 .

Arbetstagarrepresentanterna får lämna synpunkter till
den behöriga myndigheten.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall inom två år från utgången av den
tvåårsperiod som fastställts i artikel 6 överlämna all rele
vant information till kommissionen för att den skall

Artikel 4

kunna avge en rapport till rådet om tillämpningen av
detta direktiv.

1 . Planerade kollektiva uppsägningar som har anmälts
till den behöriga myndigheten får verkställas tidigast 30
dagar efter anmälan enligt artikel 3.1 , utan att de be
stämmelser som gäller individuella rättigheter beträffande
besked om uppsägning därigenom åsidosätts.
Medlemsstaterna får ge den behöriga myndigheten rätt
att förkorta den tid som föreskrivs i föregående stycke.

2. Den behöriga myndigheten skall utnyttja den tid
som föreskrivs i punkt 1 för att söka lösningar på de pro
blem som uppstår till följd av de planerade kollektiva
uppsägningarna.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 1975.
Pa rådets vägnar
R. RYAN

Ordförande

