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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING

Nr L 61 /26

5.3.77

RÅDETS DIREKTIV
av den 14 februari 1977

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid
överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter
(77/ 187/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RAD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

AVSNITT I

detta,

Räckvidd och definitioner

med beaktande av kommissionens förslag,

Artikel 1

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1 ),

1 . Detta direktiv skall tillämpas vid överlåtelse av ett
företag, en verksamhet eller del av en verksamhet till en
annan arbetsgivare genom lagenlig överlåtelse eller fu

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

sion .

yttrande(2), och
2. Detta direktiv skall tillämpas om och i den mån
med beaktande av följande :

På både nationell nivå och gemenskapsnivå medför den
ekonomiska utvecklingen förändringar i företagsstruktu
rer genom att företag, verksamheter eller delar av verk
samheter genom lagenlig överlåtelse eller fusion övergår

verksamheten eller den del av verksamheten som skall

överlåtas ligger inom fördragets territoriella räckvidd.
3 . Detta direktiv skall inte tillämpas på sjögående far
tyg

till andra arbetsgivare.

Det är nödvändigt att utarbeta bestämmelser till skydd
för arbetstagarna vid byte av arbetsgivare, särskilt för att
säkerställa att deras rättigheter skyddas.
Det finns fortfarande skillnader mellan medlemsstaterna

beträffande omfattningen av arbetstagarnas skydd i detta

Artikel 2
I detta direktiv avses med

a) överlåtare: varje fysisk eller juridisk person som till
följd av en överlåtelse enligt artikel 1.1 upphör att
vara arbetsgivare för företaget, verksamheten eller del
av verksamheten,

avseende, och dessa skillnader bör minskas.

Alla sådana skillnader kan ha direkt betydelse för den
gemensamma marknadens funktion.

b) förvärvare: varje fysisk eller juridisk person som till
följd av en överlåtelse enligt artikel 1.1 blir arbetsgi
vare för företaget, verksamheten eller del av verksam
heten,

Tillnärmningen av lagstiftningen på detta område bör
därför främjas samtidigt som det sker en fortlöpande
förbäattring i enlighet med artikel 117 i fördraget.
(') EGT nr C 95, 28.4.1975 , s. 17.
O EGT nr C 255 , 7.11.1975 , s. 25 .

c) arbetstagarrepresentanter: arbetstagarnas representan
ter enligt medlemsstaternas lagar eller praxis, med un
dantag för personer som företräder arbetstagarna i
förvaltande, ledande eller övervakande organ för bo
lag i vissa medlemsländer.
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AVSNITT II

Skydd för arbetstagarnas rättigheter
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Medlemsstaterna får föreskriva att föregående stycke
inte skall gälla för vissa särskilda kategorier av arbetsta
gare som inte omfattas av medlemsstaternas lagar eller
praxis i fråga om uppsägningsskydd.

Artikel 3

1 . Överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund
av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande
som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen enligt artikel
1.1 skall till följd av sådan överlåtelse övergå på förvär
varen .

2 . Om anställningsavtalet eller anställningsförhållandet
upphör därför att överlåtelsen enligt artikel 1.1 medför
en genomgripande förändring av arbetsvillkoren som är
till nackdel för arbetstagaren, skall arbetsgivaren anses
vara ansvarig för att anställningsavtalet eller anställnings
förhållandet har upphört.
Artikel 5

Medlemsstaterna får föreskriva att efter tidpunkten för
överlåtelsen enligt artikel 1.1 — utöver förvärvaren —
överlåtaren skall fortsätta att ansvara för förpliktelser
som har uppkommit på grund av ett anställningsavtal el
ler ett anställningsförhållande.

2 . Efter överlåtelsen enligt artikel 1.1 skall förvärvaren
vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på
samma sätt som överlåtaren var bunden av dessa villkor

till dess att avtalets giltighetstid har löpt ut eller ett nytt
kollektivavtal har börjat gälla.

Medlemsstaterna får begränsa den period under vilken
de skall vara bundna av ett sådant avtal, med det förbe
hållet att den inte får vara kortare än ett år.

1 . Om verksamheten behåller sin självständighet skall i
medlemsstaternas lagar eller andra författningar föreskri
ven status och funktion för representanterna eller repre
sentationen för de arbetstagare som berörs av överlåtel
sen enligt artikel 1.1 bibehållas.
Föregående stycke skall inte gälla om nödvändiga förut
sättningar för förnyad utnämning av arbetstagarrepresen
tanterna eller för återinrättande av representationen för
arbetstagarna är uppfyllda genom medlemsstaternas lagar
och andra författningar eller praxis.

2 . Om uppdraget för representanterna för de av överlå
telsen enligt artikel 1.1 berörda arbetstagarna upphör till
följd av överlåtelsen, skall arbetstagarrepresentanterna
alltjämt åtnjuta det skydd som medlemsstaternas lagar
och andra författningar eller praxis ger dem.

3 . Punkt 1 och 2 skall inte omfatta arbetstagarnas rätt
till ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner på
grund av kompletterande pensionssystem utanför med
lemsstaternas nationella författningsreglerade socialför
säkringssystem för ett eller flera företag.

AVSNITT III

Information och överläggning
Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvän
diga för att skydda arbetstagarnas intressen samt de per
soners intressen som vid tidpunkten för överlåtelsen en
ligt artikel 1.1 inte längre är anställda i överlåtarens
verksamhet, såvitt gäller rättigheter som omedelbart eller
i framtiden berättigar dem till åldersförmåner inklusive
efterlevandeförmåner på grund av kompletterande pen
sionssystem enligt föregående stycke.

Artikel 4

1 . Överlåtaren och förvärvaren skall informera repre
sentanterna för sina av överlåtelsen enligt artikel 1.1 be
rörda arbetstagare om
— skälen till överlåtelsen,

— de juridiska, ekonomiska och sociala följderna av
överlåtelsen för arbetstagarna,

1 . Överlåtelsen av ett företag, en verksamhet eller en

— planerade åtgärder med hänsyn till arbetstagarna.

del av en verksamhet skall i sig inte utgöra skäl för upp
sägning från överlåtarens eller förvärvarens sida. Denna
bestämmelse skall dock inte hindra uppsägningar som
sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl
där förändringar i arbetsstyrkan ingår.

Överlåtaren skall ge representanterna för sina arbetsta
gare sådan information i god tid innan överlåtelsen ge
nomförs .
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Förvärvaren skall ge sådan information till representan
terna för sina arbetstagare i god tid, och i vart fall innan
hans arbetstagares arbets- och anställningsvillkor direkt
påverkas av överlåtelsen.
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AVSNITT IV

Slutbestämmelser

Artikel 7

2. Om överlåtaren eller förvärvaren planerar åtgärder
med hänsyn till sina arbetstagare skall han i god tid över
lägga med arbetstagarrepresentanterna beträffande så
dana åtgärder för att söka nå en överenskommelse.

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

Artikel 8

3. Medlemsstater vars lagar och andra författningar fö
reskriver att arbetstagarrepresentanterna får anlita skilje
förfarande för att få till stånd ett avgörande beträffande
åtgärder som skall vidtas med hänsyn till arbetstagarna,
får begränsa skyldigheterna enligt punkt 1 och 2 till så
dana fall där överlåtelsen, när den genomförs, förorsakar
en förändring av verksamheten som kan antas medföra
allvarliga nackdelar för ett avsevärt antal arbetstagare.

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.

Informationen och överläggningarna skall åtminstone
omfatta planerade åtgärder med hänsyn till arbetsta

Artikel 9

garna.

Medlemsstaterna skall inom två år från utgången av den
tvåårsperiod som fastställts i artikel 8 överlämna all rele

Informationen måste tillhandahållas och överläggning
arna äga rum i god tid före förändringarna av verksam
heten enligt punkt 1 i detta avsnitt.

vant information till kommissionen för att den skall

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

Artikel 10

4. Medlemsstaterna får begränsa skyldigheterna enligt
punkt 1—3 till företag eller verksamheter som beträf
fande antalet arbetstagare uppfyller villkoren för val av
eller inrättande av ett arbetstagarorgan som representerar
arbetstagarna.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 1977.
5.

Medlemsstaterna får föreskriva att, för det fall att

det inte finns arbetstagarrepresentanter i ett företag eller
en verksamhet, berörda arbetstagare skall informeras i
förväg när en överlåtelse enligt artikel 1.1 skall äga rum.

På rådets vägnar
J. SILKIN

Ordförande

