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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i euro-
pabolag 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om ar-
betstagarinflytande i europabolag ändras så 
att lagen också innehåller bestämmelser om 
ordnandet av arbetstagarinflytandet i europa-
andelslag. Syftet med propositionen är att 
genomföra rådets direktiv 2003/72/EG om 
komplettering av stadgan för europeiska ko-
operativa föreningar med avseende på arbets-
tagarinflytande. 

Arbetstagarinflytandet i ett europaandelslag 
skall enligt förslaget ordnas huvudsakligen 
på samma sätt som i ett europabolag. I den 
föreslagna lagen ingår dock särskilda be-
stämmelser om ordnandet av arbetstagarin-
flytandet i europaandelslag med färre än 50 
arbetstagare. De arbetstagarrepresentanter 
som väljs från Finland kan enligt förslaget i 

vissa fall medverka i ett europaandelslags 
andelsstämma. Denna form för arbetstagar-
nas medverkan tillämpas i vissa medlemssta-
ter inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Eftersom också andra juridiska per-
soner än bolag kan delta i bildandet av euro-
paandelslag, föreslås vissa lagtekniska änd-
ringar. 

Propositionen ansluter sig till rådets för-
ordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för eu-
ropeiska kooperativa föreningar (SCE-
föreningar) och till den separata regerings-
propositionen med förslag till lag om europa-
andelslag och vissa lagar som har samband 
med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 
18 augusti 2006. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Inledning 

Syftet med propositionen är att nationellt 
genomföra rådets direktiv 2003/72/EG om 
komplettering av stadgan för europeiska ko-
operativa föreningar med avseende på arbets-
tagarinflytande (nedan direktivet om arbets-
tagarinflytande). Direktivet har utfärdats med 
stöd av artikel 308 i fördraget om upprättan-
det av Europeiska gemenskapen, och det till-
lämpas förutom i EU-staterna också i de öv-
riga staterna inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (nedan EES). Europaan-
delslag (SCE, Societas Cooperativa Europa-
ea) är en övernationell bolagsform som ger 
företag och fysiska personer i de olika med-
lemsstaterna en möjlighet till gränsöverskri-
dande företagsverksamhet och flyttning av 
hemorten till en annan medlemsstat. Med-
lemsstaterna skall genomföra direktivet om 
arbetstagarinflytande senast den 18 augusti 
2006. Direktivet ansluter sig till rådets för-
ordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för eu-
ropeiska kooperativa föreningar (SCE-
föreningar), som likaså skall tillämpas i med-
lemsstaterna inom EES från ovan nämnda 
tidpunkt. 
 
2.  Nuläge 

2.1. Det huvudsakliga innehållet i direkti-
vet om arbetstagarinflytande 

Direktivet om arbetstagarinflytande mot-
svarar till sin struktur och sitt innehåll hu-
vudsakligen rådets direktiv 2001/86/EG om 
komplettering av stadgan för europabolag 
vad gäller arbetstagarinflytande. Syftet med 
direktivet om arbetstagarinflytande är att 
ordna arbetstagarinflytandet i europaandels-
lag. 

Direktivet gäller ett europaandelslag som 
kan bildas genom fusion av andelslag eller 
ombildning av ett andelslag eller som från 
första början bildas som ett nytt andelslag så 
att minst fem fysiska personer eller juridiska 
personer eller minst två juridiska personer av 
vilka minst två är från olika medlemsstater 
bildar det. Förvaltningen vid ett europaan-

delslag kan ordnas så att den sköts av ett till-
synsorgan och ett ledningsorgan (dualistiskt 
system) eller så att den sköts av ett förvalt-
ningsorgan (monistiskt system). Arbetstagar-
inflytandet i ett europaandelslag skall i första 
hand ordnas genom förhandlingar och avtal. 
Om detta inte lyckas skall direktivets refe-
rensbestämmelser tillämpas. Dessa bestäm-
melser omfattar såväl informering av och 
samråd med personalen som medverkan i an-
delslagets förvaltningsorgan eller tillsynsor-
gan, om det i något av de bolag eller andra 
juridiska personer som deltar i bildandet av 
europaandelslaget redan tidigare förekommit 
förvaltningsrepresentation. I direktivet finns 
bestämmelser om personalens medverkan när 
övernationella frågor som berör personalens 
ställning behandlas vid ett europaandelslag. 
Frågor som berör själva europaandelslaget 
och någon av dess enheter i en annan med-
lemsstat räknas som övernationella. 

Enligt direktivet ordnas arbetstagarinfly-
tandet i flera steg. De bolag eller andra juri-
diska personer som deltar i bildandet av ett 
europaandelslag inleder bildandet av detta, 
och då inrättas ett särskilt förhandlingsorgan 
bestående av arbetstagarnas representanter. 
Därefter utreder det särskilda förhandlings-
organet om arbetstagarnas medverkan har 
ordnats i något av de deltagande bolagen el-
ler någon av de andra juridiska personerna. 
Om arbetstagarnas medverkan inte har ord-
nats i något av de deltagande bolagen eller i 
någon av de andra juridiska personerna in-
leds förhandlingarna för att ordna medver-
kan. Om förhandlingarna leder till ett avtal, 
ordnas medverkan i enlighet med avtalet, om 
de deltagande bolagen eller de andra juridis-
ka personerna beslutar att bilda ett europaan-
delslag. Om förhandlingarna inte leder till 
något avtal tillämpas direktivets referensbe-
stämmelser (den s.k. stupstocksmodellen) när 
det gäller information och samråd, om de 
deltagande bolagen eller de andra juridiska 
personerna beslutar att bilda ett europaan-
delslag. Det särskilda förhandlingsorganet 
kan dock med två tredjedelars majoritet när 
som helst avbryta förhandlingarna eller be-
sluta att inte inleda dem, och då tillämpas 
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inte direktivets referensbestämmelser. 
Med personalens medverkan avses i direk-

tivet rätten att välja eller utse en del av leda-
möterna i andelslagets tillsyns- eller förvalt-
ningsorgan eller rätten att föreslå eller avvisa 
några eller alla ledamöter i bolagets tillsyns- 
eller förvaltningsorgan. Om arbetstagarnas 
medverkan har ordnats i något av de delta-
gande bolagen eller i någon annan juridisk 
person skall en sådan medverkan i princip 
ordnas också i ett europaandelslag. Arbetsta-
garnas medverkan skall ordnas automatiskt i 
europaandelslaget om den sedan tidigare om-
fattar minst en viss procent av arbetstagarna i 
de deltagande bolagen eller de andra juridis-
ka personerna (25 procent vid fusion eller 50 
procent i andra situationer), beroende av på 
vilket sätt europaandelslaget bildas. Om den-
na procent inte uppnås avgörs ärendet av det 
särskilda förhandlingsorganet med enkel ma-
joritet. 

Det särskilda förhandlingsorganet kan 
dock, om arbetstagarnas medverkan omfattar 
minst den sagda procenten av arbetstagarna i 
de deltagande bolagen eller de andra juridis-
ka personerna, avstå från arbetstagarnas med-
verkan med två tredjedelars majoritet. Om 
arbetstagarnas medverkan i de deltagande 
bolagen eller de andra juridiska personerna 
omfattar en mindre andel än den förutsatta 
procentandelen kan det särskilda förhand-
lingsorganet fatta beslut om saken med enkel 
majoritet. Det särskilda förhandlingsorganet 
kan dessutom med två tredjedelars majoritet 
när som helst avbryta förhandlingarna eller 
låta bli att inleda dem, varvid arbetstagarnas 
medverkan inte behöver ordnas. När ett na-
tionellt andelslag ombildas till ett europaan-
delslag är det inte möjligt att minska arbets-
tagarnas rättigheter, dvs. deras rätt till infor-
mation, samråd och medverkan. De bolag 
och andra juridiska personer som deltar i bil-
dandet av ett europaandelslag beslutar om de 
bildar ett europaandelslag. 

Direktivet om arbetstagarinflytande inne-
håller särskilda bestämmelser om små euro-
paandelslag. Om ett europaandelslag som 
sysselsätter färre än 50 arbetstagare bildas av 
enbart naturliga personer eller av enbart en 
juridisk person och naturliga personer be-
stäms ordningen för medverkan enligt lag-
stiftningen i europaandelslagets hemort, om 

inte en tredjedel av personalen förutsätter att 
medverkan ordnas enligt direktivet. Om den 
stadgeenliga hemorten för ett europaandels-
lag som tillämpar arbetstagarmedverkan flyt-
tas till en annan medlemsstat skall enligt di-
rektivet om arbetstagarinflytande minst 
samma rätt till arbetstagarinflytandet gälla 
även i fortsättningen. 

Direktivet innehåller särskilda bestämmel-
ser också om en arbetstagarrepresentants 
medverkan i ett europaandelslags andels-
stämma. Denna form för arbetstagarnas med-
verkan tillämpas i vissa medlemsstater. 

I direktivet ingår dessutom bestämmelser 
om arbetstagarrepresentanternas och exper-
ternas tystnadsplikt, skydd för arbetstagarre-
presentanterna, befrielse från arbete och er-
sättningar för inkomstbortfall, ansvar för 
kostnaderna för ordnandet av arbetstagarin-
flytandet samt om påföljderna om någon un-
derlåter att iaktta bestämmelser och avtal. I 
direktivet bestäms också om förhållandet 
mellan arbetstagarinflytandet och internatio-
nellt koncernsamarbete samt nationellt sam-
arbetsförfarande och nationell förvaltnings-
representation. 
 
 
2.2. Arbetstagarinflytandet enligt gällan-

de lag 

Bestämmelser om arbetstagarinflytande in-
går i tre olika lagar: lagen om personalrepre-
sentation i företagens förvaltning (725/1990, 
nedan lagen om förvaltningsrepresentation), 
lagen om samarbete inom företag (725/1978, 
nedan samarbetslagen) och lagen om arbets-
tagarinflytande i europabolag (758/2004). 
 
 
2.2.1. Lagen om förvaltningsrepresenta-

tion 

I lagen om förvaltningsrepresentation finns 
bestämmelser om personalens medverkan i 
företagets förvaltning. Lagen tillämpas på 
finska aktiebolag, andelslag och andra eko-
nomiska föreningar, försäkringsbolag, af-
färsbanker, andelsbanker och sparbanker 
inom vilka antalet anställda i anställningsför-
hållande i Finland normalt uppgår till minst 
150. 
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Personalrepresentationen i ett företags för-
valtning skall i första hand ordnas genom av-
tal så att avtalet ingås med minst två perso-
nalgrupper som avses i samarbetslagen och 
som tillsammans representerar en majoritet 
av personalen. Kan överenskommelse om 
personalrepresentationen inte nås skall be-
stämmelserna om personalrepresentation i 
lagen om förvaltningsrepresentation tilläm-
pas. Enligt dessa har personalen rätt att utse 
sina representanter och personliga supplean-
ter för dessa enligt företagets val till företa-
gets förvaltningsråd, styrelse eller sådana 
ledningsgrupper eller motsvarande organ 
som gemensamt täcker företagets resultaten-
heter. Antalet arbetstagarrepresentanter kan 
utgöra högst en fjärdedel av antalet övriga 
medlemmar i organet, dock minst ett och 
högst fyra. Personalrepresentationen skall 
genomföras inom ett år från det villkoren för 
representation har uppfyllts. 

Arbetstagarrepresentanterna skall stå i an-
ställningsförhållande till företaget och de har 
samma rättigheter och skyldigheter i förvalt-
ningsorganet som de ledamöter som företaget 
har valt, med undantag för ärenden som gäll-
er val eller uppsägning av företagsledningen, 
ledningens avtalsvillkor, personalens anställ-
ningsvillkor eller stridsåtgärder. I behand-
lingen av dessa ärenden har arbetstagarrepre-
sentanterna inte rätt att delta. Arbetstagarre-
presentanterna har rätt till befrielse från arbe-
tet för att kunna sköta personalrepresentatio-
nen samt till ersättning för inkomstbortfall 
till följd av detta uppdrag. Arbetstagarrepre-
sentanterna har samma uppsägningsskydd 
som förtroendemän och förtroendeombud en-
ligt 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001). 
Arbetstagarrepresentanterna har tystnadsplikt 
när det gäller information om företagets af-
färs- och yrkeshemligheter, om en spridning 
av informationen vore ägnad att skada före-
taget eller dess medkontrahenter. Även upp-
gifter som gäller en enskild persons ekono-
miska ställning eller hälsotillstånd eller på 
något annat sätt honom eller henne personli-
gen skall hållas hemliga, om personen i fråga 
inte ger sitt tillstånd till att uppgifterna läm-
nas ut. För att effektivisera iakttagandet av 
bestämmelserna i lagen om förvaltningsre-
presentation har bestämmelser om vite tagits 
in. 

2.2.2. Internationellt koncernsamarbete 
enligt samarbetslagen  

I samarbetslagen ingår bestämmelser om 
internationellt koncernsamarbete. Dessa till-
lämpas på både finska koncerner och företag 
som bedriver affärsverksamhet genom admi-
nistrativt självständiga verksamhetsenheter 
som är belägna i olika EES-stater. Reglering-
en är tudelad. I första hand skall avtal ingås 
om internationellt koncernsamarbete. Om 
något avtal om koncernsamarbetet inte kan 
nås, skall bestämmelserna i samarbetslagen 
om koncernsamarbete som grundar sig på lag 
tillämpas. Dessa bestämmelser gäller infor-
mation till och samråd med arbetstagarna 
samt val av arbetstagarrepresentanter och 
skydd för dem. 

I en finsk koncern eller ett företag som har 
minst 1 000 arbetstagare inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och minst 150 
arbetstagare i var och en av minst två olika 
medlemsstater skall ett särskilt förhandlings-
organ väljas. Det särskilda förhandlingsorga-
net skall förhandla med koncernens ledning 
om ordnandet av internationellt koncernsam-
arbete. I det särskilda förhandlingsorganet 
ingår en ledamot från varje EES-stat där 
koncernen har ett företag eller en verksam-
het. Antalet ledamöter skall vara minst tre 
och högst 30. 

Organet för personalrepresentation i inter-
nationellt koncernsamarbete är företagsrådet, 
om inte något annat har överenskommits. Till 
företagsrådet väljs en företrädare, som perso-
nalen utsett inom sig, från varje EES-stat där 
koncernen har ett företag eller en verksam-
het. Dessutom väljs extra ledamöter i förhål-
lande till antalet arbetstagare i olika länder. 
Företagsrådet kan inom sig tillsätta ett ar-
betsutskott. 

Företagets arbetstagare och arbetstagarre-
presentanterna har tystnadsplikt när det gäller 
sådana uppgifter om arbetsgivarens affärs- 
eller yrkeshemligheter som de har fått utifrån 
bestämmelserna om koncernsamarbete och 
vilkas spridning vore ägnad att skada företa-
get. Arbetstagarrepresentanterna har rätt till 
befrielse från arbetet för den tid som de be-
höver för arbetstagarrepresentationen eller 
för förberedelser för denna samt till ersätt-
ning för inkomstbortfall till följd av detta 
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uppdrag. Bestämmelser om straff för brott 
mot skyldigheterna gällande internationellt 
koncernsamarbete finns i samarbetslagen och 
strafflagen (39/1889). 
 
2.2.3. Lagen om arbetstagarinflytande i 

europabolag 

Syftet med lagen om arbetstagarinflytande i 
europabolag, som trädde i kraft 2004, är att 
ordna arbetstagarinflytandet i europabolag. 
Lagen tillämpas på ordnandet av arbetstagar-
inflytandet i europabolag som registreras i 
Finland. Bestämmelserna om det särskilda 
förhandlingsorganet och om hur de ledamö-
ter som representerar arbetstagarna i repre-
sentationsorganet och förvaltningsorganet el-
ler tillsynsorganet utses i Finland tillämpas 
dock oavsett i vilken medlemsstat bolaget re-
gistreras. 

Utgångspunkten är ett avtal om arbetstagar-
inflytandet som ingås mellan de bolag som 
deltar i bildandet av europabolaget och det 
särskilda förhandlingsorgan som represente-
rar arbetstagarna. För förhandlingar om ar-
betstagarinflytandet inrättas som arbetstagar-
nas förhandlingspart ett särskilt förhand-
lingsorgan som skall förhandla om ordnandet 
av arbetstagarinflytandet med de bolag som 
deltar i bildandet av europabolaget. I för-
handlingsorganet är arbetstagarna i de delta-
gande bolagen samt de berörda dotterbolagen 
och driftställena företrädda. Referensbe-
stämmelserna om arbetstagarinflytandet skall 
tillämpas om förhandlingarna inte inom ut-
satt tid leder till något avtal om arbetstagarin-
flytandet och om de deltagande bolagens be-
höriga organ beslutar att godta att referensbe-
stämmelserna tillämpas och således fortsätter 
med bildandet av bolaget. Enligt referensbe-
stämmelserna har arbetstagarna rätt att välja 
sin representant till förvaltningsorganet eller 
tillsynsorganet. För information till och sam-
råd med arbetstagarna inrättas dessutom ett 
organ som representerar arbetstagarna. 
 
2.3. Förvaltningsrepresentation inom Eu-

ropeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet 

 
Information till och samråd med arbetsta-

garna i EES-stater i gränsöverskridande situ-
ationer grundar sig på internationellt kon-
cernsamarbete enligt rådets direktiv 
94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt fö-
retagsråd eller ett förfarande i gemenskapsfö-
retag och grupper av gemenskapsföretag för 
information till och samråd med arbetstagare 
(nedan direktivet om företagsråd). Direktivet 
genomfördes i Finland genom de bestämmel-
ser om internationellt koncernsamarbete i 
samarbetslagen som anges i avsnitt 2.2.2. 
Bestämmelserna om gränsöverskridande in-
formation till och samråd med arbetstagarna i 
ett europaandelslag svarar i stort sett mot be-
stämmelserna i direktivet om företagsråd. 

Nedan granskas i rättsjämförande syfte den 
nationella regleringen av ordnandet av för-
valtningsrepresentation i vissa EES-stater, ef-
tersom ordnandet av förvaltningsrepresenta-
tion i ett europaandelslag baserar sig på att 
det i något nationellt bolag eller någon annan 
juridisk person som deltar i bildandet av ett 
europaandelslag redan tidigare har förekom-
mit förvaltningsrepresentation. 
 
2.3.1. Allmänt om förvaltningsrepresenta-

tion 

Ett företags förvaltning kan ordnas i ett el-
ler två steg. I ett dualistiskt system finns det 
två förvaltningsorgan av vilka det ena är ett 
övervakande organ, t.ex. ett förvaltningsråd. 
Ett sådant system används i Tyskland, Öster-
rike, Holland, Polen, Ungern, Slovakien och 
Slovenien. I ett monistiskt system har företa-
get bara ett förvaltningsorgan, t.ex. en styrel-
se. Ett sådant system används i Sverige, Eng-
land, Irland, Belgien, Luxemburg, Italien, 
Spanien, Lettland, Litauen och Estland. 
Bland EES-staterna finns det dessutom olika 
kombinationer av det monistiska och det dua-
listiska systemet, t.ex. i Finland, Danmark, 
Norge och Frankrike. 

Allmänt taget är formen för förvaltningsre-
presentation i EES-staterna beroende av det 
sätt på vilket förvaltningen i företaget har 
ordnats. I det dualistiska systemet grundar 
sig förvaltningsrepresentationen huvudsakli-
gen på medlemskap i tillsynsorganet, såsom i 
Tyskland och Österrike, medan den i det mo-
nistiska systemet grundar sig på medlemskap 
i förvaltningsorganet, såsom i Sverige. I Fin-
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land kan förvaltningsrepresentation i sista 
hand enligt företagets val ordnas i styrelsen, 
förvaltningsrådet eller ledningsgruppen. I 
Holland och Frankrike används ett blandsy-
stem med element från både förvaltningsre-
presentation och samarbete. Arbetstagarna 
har inte rätt till förvaltningsrepresentation i 
t.ex. England, Irland, Belgien, Spanien, Itali-
en eller Baltikum. 
 
2.3.2. Förvaltningsrepresentation i an-

delslag 

Förutom i Finland och de övriga nordiska 
länderna finns det i Holland, Österrike och 
Tyskland bestämmelser eller föreskrifter om 
ordnandet av förvaltningsrepresentation i an-
delslag. I Spanien och Grekland finns det 
särskilda bestämmelser om arbetstagarmed-
verkan som enbart gäller andelslag. Bland de 
nya medlemsstaterna har Slovenien och 
Ungern bestämmelser om förvaltningsrepre-
sentation i såväl bolag som andelslag. I 
Danmark och Luxemburg har förvaltningsre-
presentationen särdraget att arbetstagarrepre-
sentanterna har rätt att medverka i andels-
stämmor. 
 
 
3.  Mål  och medel   

Europaandelslag är en andelslagsform som 
gör det möjligt för fysiska personer, andels-
lag och andra juridiska personer från olika 
medlemsstater att ge sina andelslag en gräns-
överskridande struktur. Syftet med denna re-
geringsproposition är att genomföra direkti-
vet om arbetstagarinflytande för ordnandet 
av arbetstagarinflytandet i europaandelslag. 
Direktivet genomförs enligt förslaget genom 
att lagen om arbetstagarinflytande i europa-
bolag ändras så att lagen också kan tillämpas 
på arbetstagarinflytandet i europaandelslag. 
De ändringar som föreslås i lagen är huvud-
sakligen tekniska, eftersom reglerna i direk-
tivet om arbetstagarinflytande i stor utsträck-
ning svarar mot reglerna i direktivet om ar-
betstagarinflytande i europabolag. I proposi-
tionen finns dock särskilda bestämmelser om 
ordnandet av arbetstagarinflytandet i små eu-
ropaandelslag. Det blir också möjligt för ar-
betstagarrepresentanter som väljs från Fin-

land att medverka i andelsstämmor vilka i 
vissa medlemsstater tillämpas som en sär-
skild form för arbetstagarnas medverkan. 
 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Konsekvenser för företag 

Propositionens verkningar för näringslivet 
är beroende av storleken på de bolag som 
deltar i bildandet av ett europaandelslag och 
av det sätt som arbetstagarinflytandet är ord-
nat på före registreringen. Om ett deltagande 
bolag före registreringen ingår i en sådan in-
ternationell koncern som avses i samar-
betslagen och som berörs av bestämmelserna 
om internationellt koncernsamarbete, medför 
ordnandet av arbetstagarinflytandet i europa-
andelslag inte några avsevärda tilläggskost-
nader. I övriga fall medför ordnandet av ar-
betstagarinflytandet i europaandelslag 
tilläggskostnader i någon mån. 
 
4.2. Konsekvenser för organisation och 

personal 

Ordningen för arbetstagarinflytandet i eu-
ropaandelslag inverkar i princip inte på de 
finska arbetstagarnas möjligheter att medver-
ka i bolagets förvaltning i jämförelse med 
gällande reglering. Om de deltagande bola-
gen och de andra juridiska personerna inte 
omfattas av tillämpningsområdet för be-
stämmelserna om europeiska företagsråd, 
kan ordnandet av arbetstagarinflytande i eu-
ropaandelslag medföra konsekvenser för or-
ganisationen. 
 
4.3. Konsekvenser för miljön 

Propositionen har inte några miljökonse-
kvenser. 
 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid arbetsministeriet samt i en förhand-
lingsgrupp där Finlands näringsliv EK, Fin-
lands Fackförbunds Centralorganisation, 
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC, 



 RP 66/2006 rd 
  

 

8

Akava och Företagarna i Finland varit före-
trädda. I tillämpliga delar har dessutom beak-
tats slutsatserna från den expertgrupp för 
transponering av direktivet om arbetstagarin-
flytande som Europeiska kommissionen har 
tillsatt. 
 
 
6.  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

6.1. Samband med andra propositioner 

Den föreslagna lagen om arbetstagarinfly-

tande i europaandelslag har samband med rå-
dets förordning om stadga för europeiska ko-
operativa föreningar. Som komplettering till 
denna skall överlämnas separat regeringspro-
position  med förslag till lag om europaan-
delslag samt vissa lagar som har samband 
med den. 
 
6.2. Samband med internationella fördrag 

och skyldigheter 

Avsikten är att den nationella lagstiftning 
som direktivet om arbetstagarinflytande för-
utsätter skall genomföras i alla EES-stater 
samtidigt den 18 augusti 2006. 
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DETALJMOTIVERING 

 
 
1.  Lagförslag 

Lagens rubrik. Det föreslås att lagens ru-
brik ändras till lagen om arbetstagarinflytan-
de i europabolag och europaandelslag, efter-
som lagen tillämpas på ordnandet av arbets-
tagarinflytandet i både europabolag och eu-
ropaandelslag. 

1 §. Lagens syfte. Syftet med lagen är att 
med tanke på genomförande av direktivet om 
arbetstagarinflytande föreskriva om ordnan-
det av arbetstagarinflytandet i både europa-
bolag och europaandelslag. 

2 §. Tillämpningsområde. Lagen tillämpas 
enligt 1 mom. på ordnandet av arbetstagarin-
flytandet i både europabolag och europaan-
delslag som registreras i Finland. På arbets-
tagarinflytandet i europaandelslag som regi-
streras i andra EES-stater tillämpas den mot-
svarande regleringen i respektive medlems-
stat. 

Den föreslagna bestämmelsen om en ar-
betstagarrepresentants medverkan i en an-
delsstämma tillämpas i de situationer som 
avses i artikel 59 i europaandelslagsförord-
ningen och artikel 9 i direktivet om arbetsta-
garinflytande. En sådan form för arbetstagar-
inflytande tillämpas i Danmark och Luxem-
burg. Om en arbetstagarrepresentant från 
Finland väljs till en andelsstämma vid ett eu-
ropaandelslag som är registrerat i dessa sta-
ter, tillämpas bestämmelserna i denna lag om 
fördelning av platserna mellan arbetstagarre-
presentanterna samt om val av arbetstagarre-
presentanter och skydd för dem. 

Enligt artikel 59.4 i europaandelslagsför-
ordningen kan stadgarna för europaandelslag, 
om detta var tillåtet enligt lagstiftningen i 
den medlemsstat där europaandelslaget har 
sin hemort när europaandelslagsförordningen 
trädde i kraft den 21 augusti 2003, föreskriva 
deltagande av representanter för arbetstagar-
na i andelsstämmor eller sektions- eller sek-
torsstämmor, under förutsättning att repre-
sentanterna för arbetstagarna tillsammans 
inte har mer än 15 procent av det totala anta-
let röster. Rätten till medverkan upphör ge-
nast, om europaandelslagets stadgeenliga 

hemort flyttas till en medlemsstat vars lag-
stiftning inte föreskriver sådan medverkan av 
personalen. Enligt artikel 9 i direktivet om 
arbetstagarinflytande har en arbetstagarrepre-
sentant rätt att medverka i andelsstämmor el-
ler dessas sektions- eller sektorsstämmor, om 
parterna beslutar om det eller när ett andels-
lag som tillämpar ett sådant system omvand-
lar sig till ett europaandelslag. Denna rätt till-
lämpas under vissa förutsättningar som före-
skrivs i artikeln också i fråga om sådana eu-
ropaandelslag som bildats på annat sätt än 
genom omvandling, om ett deltagande bolag 
eller någon annan juridisk person regleras av 
ett sådant system. Eftersom den form för ar-
betstagarinflytande som avses i artikel 9 tidi-
gare inte har ordnats i Finland, behöver arti-
keln i fråga inte genomföras i Finlands lag-
stiftning, med undantag för de ovannämnda 
bestämmelserna om fördelning av platser 
mellan arbetstagarrepresentanterna samt om 
val av arbetstagarrepresentanter och skydd 
för dem. 

I 2 mom. föreslås det i enlighet med artikel 
8 i direktivet om arbetstagarinflytande att be-
stämmelserna i lagen skall tillämpas på euro-
paandelslag med färre än 50 arbetstagare. 
Särskilda bestämmelser skall enligt direktivet 
tillämpas på europaandelslag som bildats av 
enbart fysiska personer eller av en enda juri-
disk person och fysiska personer. Om ett eu-
ropaandelslag är bildat av fysiska personer 
eller av endast en juridisk person och fysiska 
personer som tillsammans sysselsätter färre 
än 50 arbetstagare eller minst 50 arbetstagare 
i en enda medlemsstat, gäller särskilda be-
stämmelser för arbetstagarinflytandet. På 
ordnandet av arbetstagarinflytandet tillämpas 
bestämmelserna om motsvarande sam-
manslutningar i den stat där europaandelsla-
get har sin stadgeenliga hemort och på euro-
paandelslagets dotterbolag och driftställen 
bestämmelserna om motsvarande sam-
manslutningar i de stater där dessa är etable-
rade. På begäran av minst en tredjedel av ett 
europaandelslags eller dess dotterbolags och 
driftställens arbetstagare i minst två olika 
medlemsstater efter registrering av europa-
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andelslaget eller om antalet arbetstagare är 
minst 50 i minst två medlemsstater, ordnas 
arbetstagarinflytandet i tillämpliga delar en-
ligt de bestämmelser som gäller för europa-
andelslag som bildats av juridiska personer 
eller genom ombildning. Förhandlingspart är 
då i stället för de deltagande bolagen europa-
andelslaget. 

I 3 mom. finns bestämmelser om hur en 
gränsöverskridande flyttning av ett europa-
andelslags hemort inverkar på arbetstagarin-
flytandet. Andelsstämman vid ett europaan-
delslag kan enligt europaandelslagsförord-
ningen besluta om flyttning av andelslagets 
hemort till en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Andelslaget 
kan då bevara sin ställning som juridisk per-
son också efter flyttningen utan att behöva 
upplösas. En grundläggande princip i direkti-
vet om arbetstagarinflytande är att säkerställa 
arbetstagarnas rätt till medverkan. Om ett eu-
ropaandelslags stadgeenliga hemort flyttas 
till en annan medlemsstat skall enligt 3 mom. 
minst samma rätt till arbetstagarinflytande 
som före flyttningen gälla även i fortsätt-
ningen. Bestämmelsen stämmer överens med 
artikel 8.2 i direktivet. 

3 §. Definitioner. I paragrafen definieras de 
centrala begreppen i anslutning till ordnandet 
av arbetstagarinflytandet. I 2 punkten defini-
eras europaandelslag. Denna punkt svarar 
mot artikel 2 a i direktivet om arbetstagarin-
flytande. Det föreslås att definitionerna på de 
bolag som avses i punkterna 3—5 i direktivet 
vid ordnandet av arbetstagarinflytandet vid 
europaandelslag i enlighet med direktivet om 
arbetstagarinflytande skall gälla också de ju-
ridiska personer som avses i europaandels-
lagsförordningen. De ändringar som föreslås 
i dessa punkter svarar mot artiklarna 2 b—

2 d i direktivet. Enligt förslaget skall punk-
terna 7—12 ändras så att punkterna i fråga 
skall kunna tillämpas på ordnandet av arbets-
tagarinflytandet i såväl europabolag som eu-
ropaandelslag. De ändringar som föreslås i 
dessa punkter svarar mot artiklarna 2 f—2 k i 
direktivet. 

4 §. De deltagande bolagens åtgärder samt 
inrättande av ett särskilt förhandlingsorgan. 
Det föreslås att 1 mom. ändras i överens-
stämmelse med artikel 3.1 så att den skyldig-
het att lämna information som avses i be-
stämmelserna vid bildandet av ett europaan-
delslag utsträcks till att omfatta också alla 
dotterbolag och driftställen, oavsett om dessa 
föreslås bli dotterbolag eller driftställen till 
det europaandelslag som bildas. Syftet med 
den föreslagna bestämmelsen är att främja 
förhandlingarna om ordnandet av arbetsta-
garinflytandet. 

6—11, 13, 15—21, 23—36, 38 och 39 §. 
De ändringar som föreslås i paragraferna är 
enbart tekniska, eftersom dessa bestämmelser 
skall tillämpas på ordnandet av arbetstagarin-
flytandet i europaandelslag på samma sätt 
som i europabolag. De paragrafer som inte 
föreslås bli ändrade kan som sådana tilläm-
pas på ordnandet av arbetstagarinflytandet i 
både europabolag och europaandelslag. 
 
2.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 18 augusti 
2006. Avsikten är att direktivet om arbetsta-
garinflytande genomförs i alla medlemsstater 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet samtidigt. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 



 RP 66/2006 rd 
  

 

11

 
Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 2004 om arbetstagarinflytande i europabolag (758/2004) 

lagens rubrik samt 1 § 1 mom., 2—4 §, 6 § 1 mom., 7—11 §, 13 § 1 och 3 mom., 15—19 §, 
20 § 1, 3 och 5 mom., 21 och 23—34 §, 35 § 1 mom., 36 och 38 § samt 39 § 1 mom. som föl-
jer: 
 
 

Lag 
 

om arbetstagarinflytande i europabolag och europaandelslag 
 
 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att ordna arbetsta-
garinflytandet i europabolag och europaan-
delslag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på ordnandet av ar-
betstagarinflytandet i europabolag och euro-
paandelslag som registreras i Finland. Be-
stämmelserna i denna lag om hur platserna i 
det särskilda förhandlingsorganet och i repre-
sentationsorganet fördelas i Finland samt be-
stämmelserna om hur arbetstagarrepresentan-
terna i det särskilda förhandlingsorganet, re-
presentationsorganet och europabolagets el-
ler europaandelslagets förvaltningsorgan, till-
synsorgan och andelsstämma utses i Finland 
tillämpas dock oavsett i vilken medlemsstat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet europabolaget eller europaandelslaget 
registreras. 

Om europaandelslaget är bildat av fysiska 
personer eller av en enda juridisk person och 
fysiska personer som tillsammans sysselsät-

ter färre än 50 arbetstagare eller minst 50 ar-
betstagare i endast en medlemsstat, tillämpas 
på ordnandet av arbetstagarinflytandet be-
stämmelserna om motsvarande sammanslut-
ningar i den stat där europaandelslaget har 
sin stadgeenliga hemort och på europaandels-
lags dotterbolag och driftställen bestämmel-
serna om motsvarande sammanslutningar i 
de stater där dessa är etablerade eller är be-
lägna. På begäran av minst en tredjedel av ett 
europaandelslags och dess dotterbolags och 
driftställens arbetstagare i minst två olika 
medlemsstater efter registrering av europa-
andelslaget eller om antalet arbetstagare är 
minst 50 i minst två medlemsstater, ordnas 
arbetstagarinflytandet dock i tillämpliga delar 
enligt de bestämmelser som iakttas i europa-
andelslag som bildats av juridiska personer 
eller genom ombildning. 

Om ett europaandelslags stadgeenliga 
hemort flyttas till en annan medlemsstat skall 
minst samma rätt till arbetstagarinflytande 
som före flyttningen gälla även i fortsätt-
ningen. 
 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
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1) europabolag ett bolag som bildats i en-
lighet med rådets förordning (EG) nr 
2157/2001 om stadga för europabolag, 

2) europaandelslag ett andelslag som bil-
dats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 
1435/2003 om stadga för europeiska koope-
rativa föreningar (SCE-föreningar), 

3) deltagande bolag de bolag som direkt 
deltar i bildandet av ett europabolag eller ett 
europaandelslag, samt andra juridiska perso-
ner som har bildats enligt medlemsstatens 
lagstiftning och omfattas av den och som di-
rekt deltar i bildandet av ett europaandelslag, 

4) dotterbolag till ett bolag ett företag över 
vilket ifrågavarande bolag eller en annan ju-
ridisk person utövar ett bestämmande infly-
tande enligt artikel 3.2—3.7 i rådets direktiv 
94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt fö-
retagsråd eller ett förfarande i gemenskapsfö-
retag och grupper av gemenskapsföretag för 
information till och samråd med arbetstagare, 

5) berörda dotterbolag eller driftställen 
dotterbolag eller driftställen knutna till ett 
deltagande bolag som föreslagits bli dotter-
bolag eller driftställen knutna till ett europa-
bolag eller ett europaandelslag när detta bil-
das, 

6) arbetstagarrepresentanter arbetstagar-
nas representanter enligt nationell lagstift-
ning eller praxis, 

7) representationsorgan det organ som re-
presenterar arbetstagarna och som bildas en-
ligt det avtal som avses i 4 kap. i denna lag 
eller enligt bestämmelserna i 5 kap. i syfte att 
informera och samråda med arbetstagarna i 
ett europabolag eller ett europaandelslag 
samt deras dotterbolag och driftställen inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
samt i tillämpliga delar utöva rätten till med-
verkan i europabolaget eller europaandelsla-
get, 

8) särskilt förhandlingsorgan det organ 
som inrättas enligt 2 kap. i denna lag för att 
förhandla med det behöriga organet i de del-
tagande bolagen om ordnandet av arbetsta-
garinflytandet i europabolaget eller europa-
andelslaget, 

9) arbetstagarinflytande sådana mekanis-
mer, däribland information, samråd och 
medverkan, genom vilka arbetstagarrepresen-
tanterna kan utöva ett inflytande på beslut 

som fattas inom europabolaget eller europa-
andelslaget, 

10) information information till det organ 
som representerar arbetstagarna eller till ar-
betstagarrepresentanterna från europabola-
gets eller europaandelslagets behöriga organ 
om frågor som rör själva europabolaget eller 
europaandelslaget och något av deras dotter-
bolag eller driftställen i en annan medlems-
stat eller om frågor som faller utanför de lo-
kala beslutsorganens befogenheter i en en-
skild medlemsstat vid en tidpunkt, på ett sätt 
och med ett innehåll som ger arbetstagarre-
presentanterna möjlighet att göra en nog-
grann bedömning av eventuella konsekvenser 
samt, när så är lämpligt, förbereda samråd 
mellan arbetstagarna och europabolagets el-
ler europaandelslagets behöriga organ, 

11) samråd upprättande av en dialog mel-
lan det organ som representerar europabola-
gets eller europaandelslagets arbetstagare el-
ler arbetstagarrepresentanterna och europabo-
lagets eller europaandelslagets behöriga or-
gan vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett 
innehåll som ger arbetstagarrepresentanterna 
möjlighet att, på grundval av tillhandahållen 
information, lämna synpunkter på det behö-
riga organets planerade åtgärder så att de kan 
beaktas i europabolagets eller europaandels-
lagets beslutsprocess, och 

12) medverkan det inflytande som det or-
gan som representerar arbetstagarna eller ar-
betstagarrepresentanterna utövar på ett bo-
lags eller en annan juridisk persons verksam-
het genom rätten att välja eller utse några av 
medlemmarna i bolagets eller någon annan 
juridisk persons tillsynsorgan, förvaltnings-
organ eller sådana ledningsgrupper eller mot-
svarande organ som gemensamt täcker bola-
gets eller någon annan juridisk persons resul-
tatenheter eller rätten att föreslå eller avvisa 
några eller alla medlemmar i bolagets eller 
någon annan juridisk persons tillsyns- eller 
förvaltningsorgan. 
 

4 § 

De deltagande bolagens åtgärder samt inrät-
tande av ett särskilt förhandlingsorgan 

När de deltagande bolagens lednings- eller 
förvaltningsorgan utarbetar en plan för bil-
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dandet av ett europabolag eller ett europaan-
delslag skall de så snart som möjligt efter det 
att utkastet till villkor för en fusion eller bil-
dandet av ett holdingbolag publicerats eller 
efter enighet om en plan för att bilda ett dot-
terbolag eller att ombilda det till ett europa-
bolag eller ett europaandelslag vidta nödvän-
diga åtgärder för att inleda förhandlingar med 
bolagens och de övriga juridiska personernas 
arbetstagarrepresentanter om ordnandet av 
arbetstagarinflytandet i europabolaget eller 
europaandelslaget. De nödvändiga åtgärderna 
innefattar att lämna information om de delta-
gande bolagen, europabolagets berörda dot-
terbolag och driftställen och europaandelsla-
gets dotterbolag och driftställen samt om an-
talet arbetstagare. 

För förhandlingarna inrättas ett särskilt för-
handlingsorgan med representanter för ar-
betstagarna i de deltagande bolagen samt de 
berörda dotterbolagen och driftställena. 
 
 

6 § 

Fördelningen av ytterligare platser vid fu-
sion 

När ett europabolag eller ett europaandels-
lag bildas genom fusion väljs till det särskil-
da förhandlingsorganet ytterligare så många 
ledamöter från varje medlemsstat som kan 
behövas för att säkerställa att det i organet 
ingår minst en representant för varje delta-
gande bolag som är registrerat och har ar-
betstagare i denna medlemsstat och som fö-
reslås upphöra som separat juridisk person 
efter registreringen av europabolaget eller 
europaandelslaget. Antalet ytterligare platser 
får inte överstiga 20 procent av det antal le-
damöter som valts eller utsetts enligt 5 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 § 

Fördelningen av platser mellan finska bolag 

Om det antal platser i det särskilda för-
handlingsorganet som tilldelats deltagande 
finska bolag enligt 5 § är mindre eller lika 
stort som antalet deltagande bolag, fördelas 

dessa platser mellan de finska bolagen och de 
andra juridiska personerna en åt gången i fal-
lande ordning efter antalet arbetstagare som 
är anställda i bolagen. 

Om det antal platser i det särskilda för-
handlingsorganet som tilldelats deltagande 
finska bolag enligt 5 § är större än antalet 
deltagande bolag, tilldelas varje finskt bolag 
eller varje annan juridisk person först en 
plats och därefter fördelas de återstående 
platserna mellan bolagen i förhållande till an-
talet arbetstagare som är anställda i bolagen. 

Arbetstagarna kan dock genom avtal göra 
undantag från vad som i 1 och 2 mom. be-
stäms om fördelningen av platserna mellan 
finska bolag och andra juridiska personer. 
Om möjligt skall genom avtalet säkerställas 
att alla finska deltagande bolag och personal-
grupper är representerade. 
 
 

8 § 

Val av ledamöter i det särskilda förhand-
lingsorganet i Finland 

Personalen i ett europabolag eller ett euro-
paandelslag i Finland har rätt att välja sin re-
presentant till det särskilda förhandlingsor-
ganet genom avtal eller genom val. Om per-
sonalen inte kan komma överens om det till-
vägagångssätt som skall iakttas, skall de ar-
betarskyddsfullmäktige som representerar det 
största antalet arbetstagare och tjänstemän 
tillsammans ordna val eller något annat val-
förfarande så att alla som hör till personalen 
har rätt att delta i det. 
 
 

9 § 

Syftet med förhandlingarna 

Det särskilda förhandlingsorganet och de 
deltagande bolagens behöriga organ skall ge-
nom ett skriftligt avtal fastställa en ordning 
för arbetstagarnas inflytande i europabolaget 
eller europaandelslaget. Förhandlingar om 
ordnandet av arbetstagarinflytandet skall där-
för föras i en samarbetsvillig anda i syfte att 
nå ett avtal. 
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10 § 

Det särskilda förhandlingsorganets rätt till 
information 

De deltagande bolagens behöriga organ 
skall informera det särskilda förhandlingsor-
ganet om planerna för bildandet av europabo-
laget eller europaandelslaget och om hur 
själva genomförandet fortskrider fram till 
dess att europabolaget eller europaandelsla-
get registrerats. 
 
 

11 § 

Det särskilda förhandlingsorganets regler 
för beslutsfattande 

Om inte annat följer av 13 § skall det sär-
skilda förhandlingsorganet fatta beslut med 
absolut majoritet bland sina ledamöter, förut-
satt att denna majoritet också representerar 
en absolut majoritet av arbetstagarna. Varje 
ledamot har en röst. 

Om det avtal som förhandlas fram om ar-
betstagarinflytande leder till en minskning av 
arbetstagarnas rätt till medverkan, förutsätter 
beslutet om arbetstagarinflytande rösterna 
från minst två tredjedelar av de ledamöter i 
det särskilda förhandlingsorganet som repre-
senterar minst två tredjedelar av arbetstagar-
na, däribland rösterna från de ledamöter som 
representerar arbetstagare som är anställda i 
minst två medlemsstater. Ovan avsedda ma-
joritet förutsätts dock endast, när ett europa-
bolag eller ett europaandelslag bildas genom 
fusion, om arbetstagarnas medverkan omfat-
tar minst 25 procent av det totala antalet ar-
betstagare i de deltagande bolagen eller, när 
ett europabolag bildas genom att ett holding-
bolag eller ett dotterbolag skapas, om arbets-
tagarnas medverkan omfattar minst 50 pro-
cent av det totala antalet arbetstagare i de 
deltagande bolagen. 

En minskning av arbetstagarnas rätt till 
medverkan innebär en mindre andel med-
lemmar i europabolagets eller europaandels-
lagets organ enligt 3 § 12 punkten än den 
största andel som gäller för de deltagande bo-
lagen. 
 

 
13 § 

Avbrytande av förhandlingar eller beslut om 
att inte inleda förhandlingar 

Det särskilda förhandlingsorganet får be-
sluta att inte inleda förhandlingarna eller att 
avbryta pågående förhandlingar, samt att till-
lämpa de bestämmelser om information till 
och samråd med arbetstagarna som gäller i 
de medlemsstater där europabolaget eller eu-
ropaandelslaget har arbetstagare. Ett sådant 
beslut innebär att förhandlingsförfarandet en-
ligt detta kapitel avbryts, varvid inte heller 
bestämmelserna i 5 kap. i denna lag tilläm-
pas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om ett europabolag eller ett europaandels-
lag bildas genom ombildning skall denna pa-
ragraf inte tillämpas, om det förekommer ar-
betstagarmedverkan i det bolag eller andels-
lag som skall ombildas. 
 
 

15 § 

Sammankallande av det särskilda förhand-
lingsorganet på nytt 

Det särskilda förhandlingsorganet skall 
sammankallas på nytt efter en skriftlig begä-
ran från minst 10 procent av arbetstagarna i 
europabolaget eller europaandelslaget, deras 
dotterbolag och driftställen eller deras repre-
sentanter, dock tidigast två år efter det beslut 
som nämns i 13 § 1 mom., såvida inte parter-
na enas om att återuppta förhandlingarna re-
dan tidigare. Om det särskilda förhandlings-
organet beslutar att återuppta förhandlingarna 
med ledningen men inget avtal träffas, skall 
bestämmelserna i 5 kap. i denna lag dock inte 
tillämpas. 
 
 

16 § 

Innehållet i avtalet 

Utan att det påverkar parternas avtalsfrihet 
och om inte annat följer av 17 § skall i det 
skriftliga avtalet mellan de deltagande bola-
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gens behöriga organ och det särskilda för-
handlingsorganet fastställas följande: 

1) avtalets omfattning, 
2) sammansättning, antal ledamöter och 

fördelning av platser i det organ som repre-
senterar arbetstagarna och som skall vara part 
till europabolagets eller europaandelslagets 
behöriga organ i samband med en ordning 
för information till och samråd med arbetsta-
garna i europabolaget eller europaandelslaget 
samt deras dotterbolag och driftställen, 

3) representationsorganets uppgifter samt 
hur information till och samråd med detta 
skall skötas, 

4) hur ofta representationsorganet skall 
sammanträda, 

5) de ekonomiska och materiella resurser 
som skall ställas till representationsorganets 
förfogande, 

6) en ordning för hur dessa förfaranden 
skall genomföras, om parterna medan för-
handlingar pågår beslutar att inrätta ett eller 
flera informations- och samrådsförfaranden i 
stället för ett representationsorgan, 

7) huvudinnehållet i ordningen för med-
verkan, inklusive, i tillämpliga delar, uppgif-
ter om det antal medlemmar i europabolagets 
eller europaandelslagets förvaltnings- eller 
tillsynsorgan som arbetstagarna har rätt att 
välja, utse, föreslå eller avvisa, om parterna 
under förhandlingarna beslutar att upprätta 
en ordning för medverkan, 

8) vilka förfaranden som skall användas 
när ledamöterna i europabolagets eller euro-
paandelslagets organ väljs, utses, föreslås el-
ler avvisas av arbetstagarna och ledamöter-
nas rättigheter, och 

9) avtalets ikraftträdandedag och löptid, 
fall i vilka avtalet bör omförhandlas samt för-
farandet för omförhandling. 

Såvida inte annat bestäms i avtalet skall det 
inte omfattas av referensbestämmelserna i 5 
kap. i denna lag. 
 

17 § 

Förbud mot att minska arbetstagarinflytan-
det vid ombildning 

Om ett europabolag eller ett europaandels-
lag bildas genom ombildning skall i avtalet 
anges åtminstone samma nivå för alla aspek-

ter av arbetstagarnas inflytande som den som 
finns inom det bolag eller inom någon annan 
juridisk person som skall ombildas till ett eu-
ropabolag eller ett europaandelslag. 
 

18 § 

Tillämpning av referensbestämmelser 

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 
från dagen för ett europabolags eller ett eu-
ropaandelslags registrering om 

1) parterna är eniga om detta, eller 
2) inget avtal om arbetstagarinflytande har 

ingåtts inom den tidsfrist som fastställs i 12 § 
och det behöriga organet i vart och ett av de 
deltagande bolagen beslutar att godta att refe-
rensbestämmelserna skall tillämpas och såle-
des fortsätter med registreringen av europa-
bolaget eller europaandelslaget, och det sär-
skilda förhandlingsorganet inte har fattat ett 
beslut som avses i 13 § 1 mom. att inte inleda 
förhandlingar eller att avbryta pågående för-
handlingar. 

Bestämmelserna i 28—30 § om arbetsta-
garnas medverkan tillämpas dock endast när 

1) ett europabolag eller ett europaandelslag 
bildas genom ombildning, om bestämmelser-
na om arbetstagarnas medverkan var tillämp-
liga på det bolag som har ombildats till euro-
pabolag eller europaandelslag, 

2) ett europabolag eller ett europaandelslag 
bildas genom fusion och 

a) det, innan europabolaget eller europaan-
delslaget registrerades, inom något eller någ-
ra av de deltagande bolagen fanns en eller 
flera former för medverkan som omfattade 
minst 25 procent av det totala antalet arbets-
tagare i alla de deltagande bolagen, eller 

b) det, innan europabolaget eller europaan-
delslaget registrerades, inom något eller någ-
ra av de deltagande bolagen fanns en eller 
flera former för medverkan som omfattade 
mindre än 25 procent av det totala antalet ar-
betstagare i alla de deltagande bolagen och 
det särskilda förhandlingsorganet beslutar 
detta, eller 

3) ett europabolag bildas genom att ett hol-
dingbolag eller ett dotterbolag skapas, och 

a) det, innan europabolaget registrerades, 
inom något eller några av de deltagande bo-
lagen fanns en eller flera former för medver-
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kan som omfattade minst 50 procent av det 
totala antalet arbetstagare i alla de deltagande 
bolagen, eller 

b) det, innan europabolaget registrerades, 
inom något eller några av de deltagande bo-
lagen fanns en eller flera former för medver-
kan som omfattade mindre än 50 procent av 
det totala antalet arbetstagare i alla de delta-
gande bolagen, och det särskilda förhand-
lingsorganet beslutar detta. 
 

19 § 

Val av formen för arbetstagarnas medverkan 

Om det inom de olika deltagande bolagen 
finns mer än en form för arbetstagarnas med-
verkan skall det särskilda förhandlingsorga-
net besluta vilken form som skall införas i 
europabolaget eller europaandelslaget. Om 
det särskilda förhandlingsorganet inte fattar 
beslut om formen för arbetstagarnas medver-
kan, skall de deltagande bolagen besluta om 
detta. 

Det särskilda förhandlingsorganet skall in-
formera de behöriga organen i de deltagande 
bolagen om sitt beslut enligt 1 mom. 
 

20 § 

Inrättande av ett representationsorgan 

 
Representationsorganet skall bestå av de 

arbetstagare i europabolaget eller europaan-
delslaget samt deras dotterbolag och driftstäl-
len som väljs eller utses av arbetstagarnas re-
presentanter eller, om det inte finns några så-
dana, av samtliga arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det antal platser i representationsorga-
net som tilldelats deltagande finska bolag är 
mindre eller lika stort som antalet deltagande 
bolag, fördelas dessa platser mellan de finska 
bolagen och andra juridiska personer en åt 
gången i fallande ordning efter antalet arbets-
tagare som är anställda i bolagen. Om det an-
tal platser i representationsorganet som till-
delats deltagande finska bolag är större än 
antalet deltagande bolag, tilldelas varje finskt 
bolag eller annan juridisk person först en 
plats och därefter fördelas de återstående 

platserna mellan bolagen i förhållande till an-
talet arbetstagare som är anställda i bolagen. 
Arbetstagarna kan dock genom avtal göra 
undantag från vad som sägs ovan. Om möj-
ligt skall genom avtalet säkerställas att alla 
finska deltagande bolag och personalgrupper 
är representerade. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Europabolagets eller europaandelslagets 
behöriga organ skall underrättas om repre-
sentationsorganets sammansättning. Organet 
skall självt fastställa sin arbetsordning. Re-
presentationsorganet kan inom sig utse ett 
arbetsutskott med högst tre medlemmar. Re-
presentationsorganet eller arbetsutskottet får 
biträdas av experter som de själva väljer. 
 

21 § 

Anpassning till förändringar i europabolaget 
eller europaandelslaget 

 
Om inte annat avtalats skall representa-

tionsorganet en gång om året pröva om för-
ändringar inom europabolaget eller europa-
andelslaget, deras dotterbolag eller driftstäl-
len leder till att representationsorganets 
sammansättning måste ändras. 
 

23 § 

Representationsorganets behörighet 

Representationsorganets behörighet omfat-
tar frågor som rör själva europabolaget eller 
europaandelslaget eller något av de dotterbo-
lag och driftställen som är belägna i en annan 
medlemsstat och frågor som faller utanför 
befogenheterna för de beslutsfattande orga-
nen i en enskild medlemsstat. 
 

24 § 

Representationsorganets rätt till information 
och samråd 

Representationsorganet skall ha rätt till in-
formation och samråd och till att samman-
träffa med europabolagets eller europaan-
delslagets behöriga organ minst en gång om 
året för att, på grundval av rapporter som det 
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behöriga organet regelbundet utarbetar, få in-
formation och samråda om europabolagets 
eller europaandelslagets verksamhetsutveck-
ling och framtidsutsikter. Också ledningen på 
lokal nivå skall få ovan nämnda information. 

Europabolagets eller europaandelslagets 
behöriga organ skall förse representationsor-
ganet med dagordningar för mötena i förvalt-
nings- eller lednings- och tillsynsorganet, 
samt med kopior av samtliga handlingar som 
har förelagts bolagsstämman eller andels-
stämman. 

Det möte som avses i 1 mom. skall särskilt 
handla om  europabolagets eller europaan-
delslagets struktur, den ekonomiska och fi-
nansiella situationen, den förväntade utveck-
lingen av affärsverksamheten och av produk-
tionen och försäljningen, sysselsättningsläget 
och den förväntade utvecklingen, invester-
ingar och betydande organisationsföränd-
ringar, införandet av nya arbetsmetoder eller 
produktionsprocesser, produktionsöverfö-
ringar, fusioner, nedskärningar eller nedlägg-
ningar av företag, driftställen eller betydande 
delar av dessa samt kollektiva uppsägningar. 
 

25 § 

Information om effekten av särskilda om-
ständigheter 

Om det finns särskilda omständigheter som 
påverkar arbetstagarnas intressen i betydande 
utsträckning, särskilt i samband med om-
flyttningar, överföringar, nedläggning av 
driftställen eller företag eller kollektiva upp-
sägningar av arbetstagare, skall representa-
tionsorganet ha rätt till information om sa-
ken. Representationsorganet eller, i bråds-
kande fall, arbetsutskottet efter beslut av re-
presentationsorganet, skall ha rätt att sam-
manträffa med europabolagets eller europa-
andelslagets behöriga organ eller någon an-
nan lämpligare nivå i ledningen för europa-
bolaget eller europaandelslaget med egna be-
slutsbefogenheter, för information och sam-
råd om åtgärder som i betydande utsträck-
ning påverkar arbetstagarnas intressen. 

Om det behöriga organet beslutar att inte 
handla i enlighet med den åsikt som fram-
förts av representationsorganet, skall detta 
organ ha rätt till ytterligare ett möte med eu-

ropabolagets eller europaandelslagets behö-
riga organ för att försöka nå enighet. 

I de fall ett möte anordnas med arbetsut-
skottet skall de ledamöter i representations-
organet som representerar arbetstagare som 
direkt berörs av åtgärderna i fråga också ha 
rätt att delta. 

De ovan avsedda mötena skall inte påverka 
de rättigheter som bolagets eller någon annan 
juridisk persons behöriga organ har. 
 

26 § 

Sammanträden mellan ledamöterna i repre-
sentationsorganet och lämnande av informa-

tion till arbetstagarnas representanter 

Inför ett möte med europabolagets eller eu-
ropaandelslagets behöriga organ skall repre-
sentationsorganet eller arbetsutskottet, i till-
lämpliga fall utökat i enlighet med 25 § 3 
mom., ha rätt att sammanträda utan att repre-
sentanter för bolagets eller någon annan juri-
disk persons behöriga organ är närvarande. 

Med beaktande av bestämmelserna i 31 § 
skall ledamöterna i representationsorganet 
underrätta representanterna för arbetstagarna 
i europabolaget eller europaandelslaget samt 
deras dotterbolag och driftställen om innehål-
let i och resultatet av informations- och sam-
rådsförfarandet. 
 

27 § 

Rätt till ledighet för utbildning och ansvar 
för kostnaderna 

Ledamöterna i representationsorganet skall, 
i den mån det är nödvändigt för att de skall 
kunna fullgöra sina uppgifter, ha rätt till le-
dighet för utbildning utan inkomstbortfall. 

Kostnaderna för representationsorganet 
skall bäras av europabolaget eller europaan-
delslaget, som skall förse ledamöterna i re-
presentationsorganet med tillräckliga eko-
nomiska och materiella resurser för att de 
skall kunna utföra sina uppgifter på lämpligt 
sätt. 

Såvida inte något annat har avtalats skall 
europabolaget eller europaandelslaget bära 
kostnaderna för anordnande av möten och 
tolkning och kostnaderna för logi och resor 
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för ledamöterna i representationsorganet och 
medlemmarna i arbetsutskottet samt de skä-
liga kostnaderna för experter. 
 

28 § 

Arbetstagarnas rätt till medverkan 

 
När ett europabolag eller ett europaandels-

lag bildas genom ombildning skall bestäm-
melserna om arbetstagarnas medverkan allt-
jämt tillämpas i europabolaget eller europa-
andelslaget. 

När ett europabolag eller ett europaandels-
lag bildas på annat sätt har det organ som re-
presenterar arbetstagarna i europabolaget el-
ler europaandelslaget, deras dotterbolag och 
driftställen rätt att välja, utse, föreslå eller 
avvisa ett antal medlemmar i europabolagets 
eller europaandelslagets förvaltnings- eller 
tillsynsorgan som är lika stort som den högs-
ta andel som tillämpades för de deltagande 
bolagen före registreringen av europabolaget 
eller europaandelslaget. 

Om det inte fanns regler för arbetstagarnas 
medverkan i något av de deltagande bolagen 
före registreringen av europabolaget eller eu-
ropaandelslaget är europabolaget eller euro-
paandelslaget inte förpliktat att införa sådana. 
 
 

29 § 

Fördelningen av platserna mellan de med-
lemmar som representerar arbetstagarna 

Representationsorganet skall besluta hur 
platser i förvaltnings- eller tillsynsorganet 
skall fördelas mellan medlemmar som före-
träder arbetstagare från olika medlemsstater, 
eller om det sätt på vilket arbetstagarna i ett 
europabolag eller ett europaandelslag får fö-
reslå eller avvisa medlemmar i dessa organ, i 
enlighet med andelen arbetstagare i europa-
bolaget eller europaandelslaget som är an-
ställda i varje medlemsstat. Om arbetstagarna 
från en eller flera medlemsstater inte omfat-
tas av det proportionalitetskriterium som av-
ses ovan skall representationsorganet utse en 
av medlemmarna från en sådan medlemsstat, 
i första hand från den medlemsstat där euro-

pabolaget eller europaandelslaget har sin 
stadgeenliga hemort. 

Personalen i ett europabolag eller ett euro-
paandelslag i Finland har rätt att välja sin re-
presentant till förvaltnings- eller tillsynsor-
ganet genom avtal eller genom val. Om per-
sonalen inte kan komma överens om det till-
vägagångssätt som skall iakttas, skall de ar-
betarskyddsfullmäktige som representerar det 
största antalet arbetstagare och tjänstemän 
tillsammans ordna val eller något annat val-
förfarande så att alla som hör till personalen 
har rätt att delta i det. 
 

30 § 

Rättigheterna och skyldigheterna för de med-
lemmar som representerar arbetstagarna 

Medlemmar som väljs, utses eller föreslås 
av representationsorganet till europabolagets 
eller europaandelslagets organ skall vara full-
värdiga medlemmar av detta organ med 
samma rättigheter och skyldigheter som de 
medlemmar som företräder aktieägarna eller 
medlemmarna i europaandelslaget, inklusive 
rösträtt. 

De medlemmar i organen som avses i 1 
mom. får dock inte delta i behandlingen av 
frågor som rör kollektivavtal eller stridsåt-
gärder eller av andra frågor där arbetstagarna 
har ett väsentligt intresse  som  kan strida 
mot europabolagets eller europaandelslagets 
intresse. 
 
 

31 § 

Tystnadsplikt 

Ledamöterna i det särskilda förhandlings-
organet eller representationsorganet samt de 
experter som biträder dem får inte röja någon 
information om affärs- eller yrkeshemlighe-
ter som de fått i förtroende och vilkas sprid-
ning vore ägnad att skada företaget eller nå-
gon annan juridisk person eller deras kom-
panjon eller medkontrahent till andra än de 
arbetstagare och arbetstagarrepresentanter 
som ärendet berör. Detsamma skall gälla för 
arbetstagarrepresentanter och experter inom 
ramen för ett informations- och samrådsför-
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farande. Tystnadsplikten fortsätter att gälla 
även efter utgången av mandatperioden. 
 
 

32 § 

Undantag från informationsskyldigheten 

Europabolagets, europaandelslagets eller 
det deltagande bolagets tillsyns- eller för-
valtningsorgan är inte skyldiga att lämna in-
formation, om särskilt vägande orsaker som 
inte kunnat förutses men som skadar den 
produktiva verksamheten eller ekonomin i 
europabolaget, europaandelslaget eller ett 
deltagande bolag eller dess dotterbolag eller 
driftställe förhindrar detta. Denna informa-
tion skall dock lämnas utan dröjsmål när det 
inte längre finns grunder för avvikelse från 
informationsskyldigheten. Samtidigt skall det 
redogöras för orsakerna till det avvikande 
förfarandet. 
 
 

33 § 

Skydd för arbetstagarrepresentanter 

I fråga om uppsägningsskyddet för ledamö-
terna i det särskilda förhandlingsorganet och 
representationsorganet, arbetstagarrepresen-
tanterna inom ramen för informations- och 
samrådsförfarandet och de medlemmar i eu-
ropabolagets eller europaandelslagets till-
syns- eller förvaltningsorgan eller andels-
stämmor som representerar arbetstagarna 
gäller vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalsla-
gen (55/2001) bestäms om uppsägning av ar-
betsavtalet för förtroendemän och förtroen-
deombud, i sådana fall där dessa är arbetsta-
gare anställda i ett europabolag eller europa-
andelslag, deras dotterbolag eller driftställen 
eller i ett deltagande bolag i Finland. 
 
 

34 § 

Befrielse från arbete, ersättningar och an-
svar för kostnader 

Arbetsgivaren skall befria i 33 § angivna 
arbetstagarrepresentanter från normalt arbete 

för den tid som de behöver för deltagande i 
möten i det särskilda förhandlingsorganet el-
ler representationsorganet eller för informa-
tions- och samrådsförfarandet, för förhand-
lingar om ordnandet av arbetstagarnas med-
verkan eller för deltagande i möten i europa-
bolagets eller europaandelslagets förvalt-
nings- eller tillsynsorgan eller andelsstämmor 
samt för till dessa förfaranden direkt anslutna 
förberedelser bland arbetstagarrepresentan-
terna. Arbetsgivaren skall också ersätta dem 
för inkomstbortfall. Angående annan befriel-
se från arbete samt ersättning för inkomst-
bortfall skall i varje enskilt fall överenskom-
mas mellan ifrågavarande arbetstagarrepre-
sentanter och arbetsgivaren. 

Kostnaderna i samband med det särskilda 
förhandlingsorganets verksamhet och för-
handlingar, inklusive skäliga kostnader för 
experter, skall bäras av de deltagande bola-
gen så att det särskilda förhandlingsorganet 
kan utföra sina uppgifter på lämpligt sätt. 
 
 

35 § 

Internationellt koncernsamarbete 

Om ett europabolag eller ett europaandels-
lag är ett gemenskapsföretag eller ett kontrol-
lerande företag för en grupp av gemenskaps-
företag i enlighet med bestämmelserna om 
internationellt koncernsamarbete i lagen om 
samarbete inom företag (725/1978), skall be-
stämmelserna i den sagda lagen inte tilläm-
pas på ordnandet av arbetstagarinflytandet i 
europabolaget, europaandelslaget eller deras 
dotterbolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

36 § 

Missbruk av förfarandet 

Om en väsentlig förändring i europabola-
get, europaandelslaget, deras dotterbolag el-
ler driftställen inträffar inom ett år från det 
att europabolaget eller europaandelslaget re-
gistrerades och är sådan att arbetstagarna 
skulle ha fått ett mera omfattande inflytande 
vid bildandet av europabolaget eller europa-
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andelslaget, skall nya förhandlingar föras om 
ordnandet av arbetstagarinflytandet. För-
handlingarna förs i den ordning som skulle 
ha iakttagits om ovan nämnda förändring 
skulle ha gjorts före registreringen av euro-
pabolaget eller europaandelslaget. 

Nya förhandlingar behöver dock inte föras 
om europabolaget eller europaandelslaget vi-
sar att det finns en godtagbar grund för den 
väsentliga förändringen och förändringen 
inte kunde genomföras före registreringen av 
europabolaget eller europaandelslaget. 
 
 

38 § 

Vite 

Länsstyrelsen kan på ansökan ålägga ett 
europabolag, ett europaandelslag eller ett del-
tagande bolag att vid vite fullgöra de skyl-
digheter som följer av denna lag eller av det 
avtal som avses i 16 §. Arbetsministeriet kan 
ansöka om föreläggande av vite. 

39 § 

Straffbestämmelser 

En person som hör till ledningen för ett eu-
ropabolag, ett europaandelslag eller ett delta-
gande bolag, en arbetsgivare eller en företrä-
dare för dessa som uppsåtligen eller av oakt-
samhet underlåter att iaktta 24 eller 25 § i 
denna lag eller vad som i 34 § 1 mom. be-
stäms om annat än betalningsskyldighet eller 
som väsentligen underlåter att iaktta vad som 
i ett sådant avtal som avses i 16 § har över-
enskommits, skall för brott mot skyldighet att 
ordna arbetstagarinflytande dömas till böter. 
Fördelningen av ansvaret mellan arbetsgiva-
ren och dennes företrädare bestäms enligt 
grunderna i 47 kap. 7 § i strafflagen 
(39/1889). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 18 augusti 

2006. 

 
————— 

 

Helsingfors den 19 maj 2006 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 
 

Arbetsminister Tarja Filatov 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 2004 om arbetstagarinflytande i europabolag (758/2004) 

lagens rubrik samt 1 § 1 mom., 2—4 §, 6 § 1 mom., 7—11 §, 13 § 1 och 3 mom., 15—19 §, 
20 § 1, 3 och 5 mom., 21 och 23—34 §, 35 § 1 mom., 36 och 38 § samt 39 § 1 mom. som föl-
jer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 

Lag 
 
om arbetstagarinflytande i europabolag  
 

Lag 
 
om arbetstagarinflytande i europabolag    
och  europaandelslag 
 

 
 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att ordna arbets-
tagarinflytandet i europabolag. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att ordna arbets-
tagarinflytandet i europabolag och europa-
andelslag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på ordnandet av ar-
betstagarinflytandet i europabolag som re-
gistreras i Finland. Bestämmelserna i denna 
lag om hur platserna i det särskilda förhand-
lingsorganet och i representationsorganet 
fördelas i Finland samt bestämmelserna om 
hur de ledamöter som representerar arbets-

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på ordnandet av ar-
betstagarinflytandet i europabolag och eu-
ropaandelslag som registreras i Finland. 
Bestämmelserna i denna lag om hur plat-
serna i det särskilda förhandlingsorganet 
och i representationsorganet fördelas i Fin-
land samt bestämmelserna om hur arbetsta-
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tagarna i det särskilda förhandlingsorganet, 
representationsorganet och europabolagets 
förvaltningsorgan eller tillsynsorgan utses i 
Finland tillämpas dock oavsett i vilken 
medlemsstat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet europabolaget registre-
ras. 
 
 

garrepresentanterna i det särskilda för-
handlingsorganet, representationsorganet 
och europabolagets eller europaandelsla-
gets förvaltningsorgan, tillsynsorgan och 
andelsstämma utses i Finland tillämpas 
dock oavsett i vilken medlemsstat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet eu-
ropabolaget eller europaandelslaget regi-
streras. 

Om europaandelslaget är bildat av fysis-
ka personer eller av en enda juridisk person 
och fysiska personer som tillsammans sys-
selsätter färre än 50 arbetstagare eller 
minst 50 arbetstagare i endast en medlems-
stat, tillämpas på ordnandet av arbetstagar-
inflytandet bestämmelserna om motsvaran-
de sammanslutningar i den stat där euro-
paandelslaget har sin stadgeenliga hemort 
och på europaandelslags dotterbolag och 
driftställen bestämmelserna om motsvaran-
de sammanslutningar i de stater där dessa 
är etablerade eller är belägna. På begäran 
av minst en tredjedel av ett europaandels-
lags och dess dotterbolags och driftställens 
arbetstagare i minst två olika medlemssta-
ter efter registrering av europaandelslaget 
eller om antalet arbetstagare är minst 50 i 
minst två medlemsstater, ordnas arbetsta-
garinflytandet dock i tillämpliga delar en-
ligt de bestämmelser som iakttas i europa-
andelslag som bildats av juridiska personer 
eller genom ombildning. 

Om ett europaandelslags stadgeenliga 
hemort flyttas till en annan medlemsstat 
skall minst samma rätt till arbetstagarinfly-
tande som före flyttningen gälla även i fort-
sättningen. 
 

 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) europabolag (SE) ett bolag som bildats 

i enlighet med europabolagsförordning 
(EG) nr 2157/2001, 
 
 
 
 

3 §

Definitioner 

I denna lag avses med 
1)europabolag (SE) ett bolag som bildats 

i enlighet med europabolagsförordning 
(EG) nr 2157/2001, 

2) europaandelslag ett andelslag som 
bildats i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 1435/2003 om stadga för europeis-
ka kooperativa föreningar (SCE-
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2) deltagande bolag de bolag som direkt 

deltar i bildandet av ett europabolag, 
 
 
 
 
 

3) dotterbolag till ett bolag ett företag 
över vilket bolaget utövar ett bestämmande 
inflytande enligt artikel 3.2—3.7 i företags-
rådsdirektiv 94/45/EG, 
 
 
 
 
 

4) berörda dotterbolag eller driftställen 
dotterbolag eller driftställen knutna till ett 
deltagande bolag som föreslagits bli dotter-
bolag eller driftställen knutna till ett euro-
pabolag när detta bildas, 
 

5) arbetstagarrepresentanter arbetstagar-
nas representanter enligt nationell lagstift-
ning eller praxis, 

6) representationsorgan det organ som 
representerar arbetstagarna och som bildas 
enligt det avtal som avses i 4 kap. i denna 
lag eller enligt bestämmelserna i 5 kap. i 
syfte att informera och samråda med arbets-
tagarna i ett europabolag samt dess dotter-
bolag och driftställen inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet samt i till-
lämpliga delar utöva rätten till medverkan i 
europabolaget, 
 

7) särskilt förhandlingsorgan det organ 
som inrättas enligt 2 kap. i denna lag för att 
förhandla med det behöriga organet i de 
deltagande bolagen om ordnandet av arbets-
tagarinflytandet i europabolaget, 
 

8) arbetstagarinflytande sådana meka-
nismer, däribland information, samråd och 
medverkan, genom vilka arbetstagarrepre-
sentanterna kan utöva ett inflytande på be-
slut som fattas inom europabolaget, 
 

9) information information till det organ 
som representerar arbetstagarna eller till ar-
betstagarrepresentanterna från europabola-

föreningar), 
3) deltagande bolag de bolag som direkt 

deltar i bildandet av ett europabolag eller 
ett europaandelslag, samt andra juridiska 
personer som har bildats enligt medlems-
statens lagstiftning och omfattas av den och 
som direkt deltar i bildandet av ett europa-
andelslag, 

4) dotterbolag till ett bolag ett företag 
över vilket ifrågavarande bolag eller en an-
nan juridisk person utövar ett bestämmande 
inflytande enligt artikel 3.2—3.7 i rådets di-
rektiv 94/45/EG om inrättandet av ett euro-
peiskt företagsråd eller ett förfarande i ge-
menskapsföretag och grupper av gemen-
skapsföretag för information till och sam-
råd med arbetstagare, 

5) berörda dotterbolag eller driftställen 
dotterbolag eller driftställen knutna till ett 
deltagande bolag som föreslagits bli dotter-
bolag eller driftställen knutna till ett euro-
pabolag eller ett europaandelslag när detta 
bildas, 

6) arbetstagarrepresentanter arbetstagar-
nas representanter enligt nationell lagstift-
ning eller praxis, 

7) representationsorgan det organ som 
representerar arbetstagarna och som bildas 
enligt det avtal som avses i 4 kap. i denna 
lag eller enligt bestämmelserna i 5 kap. i 
syfte att informera och samråda med arbets-
tagarna i ett europabolag eller ett europa-
andelslag samt deras dotterbolag och drift-
ställen inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet samt i tillämpliga delar utöva 
rätten till medverkan i europabolaget eller 
europaandelslaget, 

8) särskilt förhandlingsorgan det organ 
som inrättas enligt 2 kap. i denna lag för att 
förhandla med det behöriga organet i de 
deltagande bolagen om ordnandet av arbets-
tagarinflytandet i europabolaget eller euro-
paandelslaget, 

9) arbetstagarinflytande sådana meka-
nismer, däribland information, samråd och 
medverkan, genom vilka arbetstagarrepre-
sentanterna kan utöva ett inflytande på be-
slut som fattas inom europabolaget eller eu-
ropaandelslaget, 

10) information information till det organ 
som representerar arbetstagarna eller till ar-
betstagarrepresentanterna från europabola-
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gets behöriga organ om frågor som rör själ-
va europabolaget eller något av dess dotter-
bolag eller driftställen i en annan medlems-
stat eller om frågor som faller utanför de 
lokala beslutsorganens befogenheter i en 
enda medlemsstat vid en tidpunkt, på ett 
sätt och med ett innehåll som ger arbetsta-
garrepresentanterna möjlighet att göra en 
noggrann bedömning av eventuella konse-
kvenser samt, när så är lämpligt, förbereda 
samråd mellan arbetstagarna och europabo-
lagets behöriga organ, 
 
 

10) samråd upprättande av en dialog mel-
lan det organ som representerar europabo-
lagets arbetstagare eller arbetstagarrepre-
sentanterna och europabolagets behöriga 
organ vid en tidpunkt, på ett sätt och med 
ett innehåll som ger arbetstagarrepresentan-
terna möjlighet att, på grundval av tillhan-
dahållen information, lämna synpunkter på 
det behöriga organets planerade åtgärder så 
att de kan beaktas i europabolagets besluts-
process, och 
 
 

11) medverkan det inflytande som det or-
gan som representerar arbetstagarna eller 
arbetstagarrepresentanterna utövar på ett 
bolags verksamhet genom rätten att välja el-
ler utse några av ledamöterna i bolagets till-
synsorgan, förvaltningsorgan eller sådana 
ledningsgrupper eller motsvarande organ 
som gemensamt täcker bolagets resultaten-
heter eller rätten att föreslå eller avvisa någ-
ra eller alla ledamöter i bolagets tillsyns- el-
ler förvaltningsorgan. 
 
 
 

gets eller europaandelslagets behöriga or-
gan om frågor som rör själva europabolaget 
eller europaandelslaget och något av deras 
dotterbolag eller driftställen i en annan 
medlemsstat eller om frågor som faller 
utanför de lokala beslutsorganens befogen-
heter i en enskild medlemsstat vid en tid-
punkt, på ett sätt och med ett innehåll som 
ger arbetstagarrepresentanterna möjlighet 
att göra en noggrann bedömning av eventu-
ella konsekvenser samt, när så är lämpligt, 
förbereda samråd mellan arbetstagarna och 
europabolagets eller europaandelslagets 
behöriga organ, 

11) samråd upprättande av en dialog mel-
lan det organ som representerar europabo-
lagets eller europaandelslagets arbetstagare 
eller arbetstagarrepresentanterna och euro-
pabolagets eller europaandelslagets behö-
riga organ vid en tidpunkt, på ett sätt och 
med ett innehåll som ger arbetstagarrepre-
sentanterna möjlighet att, på grundval av 
tillhandahållen information, lämna syn-
punkter på det behöriga organets planerade 
åtgärder så att de kan beaktas i europabola-
gets eller europaandelslagets beslutspro-
cess, och 

12) medverkan det inflytande som det or-
gan som representerar arbetstagarna eller 
arbetstagarrepresentanterna utövar på ett 
bolags eller en annan juridisk persons verk-
samhet genom rätten att välja eller utse någ-
ra av medlemmarna i bolagets eller någon 
annan juridisk persons tillsynsorgan, för-
valtningsorgan eller sådana ledningsgrupper 
eller motsvarande organ som gemensamt 
täcker bolagets eller någon annan juridisk 
persons resultatenheter eller rätten att före-
slå eller avvisa några eller alla medlemmar i 
bolagets eller någon annan juridisk persons 
tillsyns- eller förvaltningsorgan. 
 

 
4 § 

De deltagande bolagens åtgärder samt in-
rättande av ett särskilt förhandlingsorgan 

När de deltagande bolagens lednings- el-
ler förvaltningsorgan utarbetar en plan för 
bildandet av ett europabolag skall de så 
snart som möjligt efter det att utkastet till 

4 § 

De deltagande bolagens åtgärder samt in-
rättande av ett särskilt förhandlingsorgan 

När de deltagande bolagens lednings- el-
ler förvaltningsorgan utarbetar en plan för 
bildandet av ett europabolag eller ett euro-
paandelslag skall de så snart som möjligt 
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villkor för en fusion eller bildandet av ett 
holdingbolag publiceras eller efter enighet 
om en plan för att bilda ett dotterbolag eller 
att ombilda det till ett europabolag vidta 
nödvändiga åtgärder, bl.a. lämna informa-
tion om de deltagande bolagen, de berörda 
dotterbolagen och driftställena samt om an-
talet arbetstagare, för att inleda förhand-
lingar med bolagens arbetstagarrepresentan-
ter om ordnandet av arbetstagarinflytandet i 
europabolaget. 
 
 
 
 
 

För förhandlingarna inrättas ett särskilt 
förhandlingsorgan med representanter för 
arbetstagarna i de deltagande bolagen samt 
de berörda dotterbolagen och driftställena. 
 

efter det att utkastet till villkor för en fusion 
eller bildandet av ett holdingbolag publice-
rats eller efter enighet om en plan för att 
bilda ett dotterbolag eller att ombilda det till 
ett europabolag eller ett europaandelslag 
vidta nödvändiga åtgärder för att inleda för-
handlingar med bolagens och de övriga ju-
ridiska personernas arbetstagarrepresentan-
ter om ordnandet av arbetstagarinflytandet i 
europabolaget eller europaandelslaget. De 
nödvändiga åtgärderna innefattar att lämna 
information om de deltagande bolagen, eu-
ropabolagets berörda dotterbolag och drift-
ställen och europaandelslagets dotterbolag 
och driftställen samt om antalet arbetstaga-
re. 

För förhandlingarna inrättas ett särskilt 
förhandlingsorgan med representanter för 
arbetstagarna i de deltagande bolagen samt 
de berörda dotterbolagen och driftställena. 
 

 
6 § 

Fördelningen av ytterligare platser vid fu-
sion 

När ett europabolag bildas genom fusion 
väljs till det särskilda förhandlingsorganet 
ytterligare så många ledamöter från varje 
medlemsstat som kan behövas för att säker-
ställa att det i organet ingår minst en repre-
sentant för varje deltagande bolag som är 
registrerat och har arbetstagare i denna 
medlemsstat och som föreslås upphöra som 
separat juridisk person efter registreringen 
av europabolaget. Antalet ytterligare platser 
får inte överstiga 20 procent av det antal le-
damöter som valts eller utsetts enligt 5 §. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Fördelningen av ytterligare platser vid fu-
sion 

När ett europabolag eller ett europaan-
delslag bildas genom fusion väljs till det 
särskilda förhandlingsorganet ytterligare så 
många ledamöter från varje medlemsstat 
som kan behövas för att säkerställa att det i 
organet ingår minst en representant för var-
je deltagande bolag som är registrerat och 
har arbetstagare i denna medlemsstat och 
som föreslås upphöra som separat juridisk 
person efter registreringen av europabolaget 
eller ett europaandelslag. Antalet ytterliga-
re platser får inte överstiga 20 procent av 
det antal ledamöter som valts eller utsetts 
enligt 5 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

7 § 

Fördelningen av platser mellan finska bo-
lag 

Om det antal platser i det särskilda för-
handlingsorganet som tilldelats deltagande 

7 § 

Fördelningen av platser mellan finska bo-
lag 

Om det antal platser i det särskilda för-
handlingsorganet som tilldelats deltagande 
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finska bolag enligt 5 § är mindre eller lika 
stort som antalet deltagande bolag, fördelas 
dessa platser mellan de finska bolagen en i 
gången i fallande ordning efter antalet ar-
betstagare som är anställda i bolagen. 
 

Om det antal platser i det särskilda för-
handlingsorganet som tilldelats deltagande 
finska bolag enligt 5 § är större än antalet 
deltagande bolag, tilldelas varje finskt bolag 
först en plats och därefter fördelas de åter-
stående platserna mellan bolagen i förhål-
lande till antalet arbetstagare som är an-
ställda i bolagen. 
 

Arbetstagarna kan dock genom avtal göra 
undantag från vad som i 1 och 2 mom. be-
stäms om fördelningen av platserna mellan 
finska bolag. Om möjligt skall genom avta-
let  säkerställas att alla finska deltagande 
bolag och personalgrupper är representera-
de. 
 

finska bolag enligt 5 § är mindre eller lika 
stort som antalet deltagande bolag, fördelas 
dessa platser mellan de finska bolagen och 
de andra juridiska personerna en åt gången 
i fallande ordning efter antalet arbetstagare 
som är anställda i bolagen. 

Om det antal platser i det särskilda för-
handlingsorganet som tilldelats deltagande 
finska bolag enligt 5 § är större än antalet 
deltagande bolag, tilldelas varje finskt bolag 
eller varje annan juridisk person först en 
plats och därefter fördelas de återstående 
platserna mellan bolagen i förhållande till 
antalet arbetstagare som är anställda i bola-
gen. 

Arbetstagarna kan dock genom avtal göra 
undantag från vad som i 1 och 2 mom. be-
stäms om fördelningen av platserna mellan 
finska bolag och andra juridiska personer. 
Om möjligt skall genom avtalet säkerställas 
att alla finska deltagande bolag och perso-
nalgrupper är representerade. 
 

 
 

8 § 

Val av ledamöter i det särskilda förhand-
lingsorganet i Finland  

Personalen i ett europabolag i Finland har 
rätt att välja sin representant till det särskil-
da förhandlingsorganet genom avtal eller 
val. Om personalen inte kan komma över-
ens om det tillvägagångssätt som skall iakt-
tas, skall de arbetarskyddsfullmäktige som 
representerar det största antalet arbetstagare 
och tjänstemän tillsammans ordna val eller 
något annat valförfarande så, att alla som 
hör till personalen har rätt att delta i det. 
 
 

8 § 

Val av ledamöter i det särskilda förhand-
lingsorganet i Finland  

Personalen i ett europabolag eller ett eu-
ropaandelslag i Finland har rätt att välja sin 
representant till det särskilda förhandlings-
organet genom avtal eller genom val. Om 
personalen inte kan komma överens om det 
tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de 
arbetarskyddsfullmäktige som representerar 
det största antalet arbetstagare och tjänste-
män tillsammans ordna val eller något annat 
valförfarande så att alla som hör till perso-
nalen har rätt att delta i det. 

 
 

9 § 

Syftet med förhandlingarna 

Det särskilda förhandlingsorganet och de 
deltagande bolagens behöriga organ skall 
genom ett skriftligt avtal fastställa en ord-
ning för arbetstagarnas inflytande i europa-

9 §

Syftet med förhandlingarna 

Det särskilda förhandlingsorganet och de 
deltagande bolagens behöriga organ skall 
genom ett skriftligt avtal fastställa en ord-
ning för arbetstagarnas inflytande i europa-
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bolaget. Om ordnandet av arbetstagarinfly-
tandet skall därför förhandlas i en samar-
betsvillig anda i syfte att nå fram till ett av-
tal. 
 

bolaget eller europaandelslaget. Förhand-
lingar om ordnandet av arbetstagarinflytan-
det skall därför föras i en samarbetsvillig 
anda i syfte att nå ett avtal. 

 
 

10 § 

Det särskilda förhandlingsorganets rätt till 
information 

De deltagande bolagens behöriga organ 
skall informera det särskilda förhandlings-
organet om planerna för bildandet av euro-
pabolaget och om hur själva genomförandet 
fortskrider fram till dess att europabolaget 
registrerats. 
 

10 § 

Det särskilda förhandlingsorganets rätt till 
information 

De deltagande bolagens behöriga organ 
skall informera det särskilda förhandlings-
organet om planerna för bildandet av euro-
pabolaget eller europaandelslaget och om 
hur själva genomförandet fortskrider fram 
till dess att europabolaget eller europaan-
delslaget registrerats. 
 

 
 

11 § 

Det särskilda förhandlingsorganets regler 
för beslutsfattande 

Om inte annat följer av 13 § skall det sär-
skilda förhandlingsorganet fatta beslut med 
absolut majoritet bland sina ledamöter, för-
utsatt att denna majoritet också represente-
rar en absolut majoritet av arbetstagarna. 
Varje ledamot har en röst. 

Om det avtal som förhandlas fram om ar-
betstagarinflytande leder till en minskning 
av arbetstagarnas rätt till medverkan, förut-
sätter beslutet om arbetstagarinflytande rös-
terna från minst två tredjedelar av de leda-
möter i det särskilda förhandlingsorganet 
som representerar minst två tredjedelar av 
arbetstagarna, däribland rösterna från de le-
damöter som representerar arbetstagare som 
är anställda i minst två medlemsstater. 
Ovan avsedda majoritet förutsätts dock en-
dast, när ett europabolag bildas genom fu-
sion, om arbetstagarnas medverkan omfat-
tar minst 25 procent av det totala antalet ar-
betstagare i de deltagande bolagen eller, när 
ett europabolag bildas genom att ett hol-
dingbolag eller ett dotterbolag skapas, om 
arbetstagarnas medverkan omfattar minst 
50 procent av det totala antalet arbetstagare 

11 §

Det särskilda förhandlingsorganets regler 
för beslutsfattande 

Om inte annat följer av 13 § skall det sär-
skilda förhandlingsorganet fatta beslut med 
absolut majoritet bland sina ledamöter, för-
utsatt att denna majoritet också represente-
rar en absolut majoritet av arbetstagarna. 
Varje ledamot har en röst. 

Om det avtal som förhandlas fram om ar-
betstagarinflytande leder till en minskning 
av arbetstagarnas rätt till medverkan, förut-
sätter beslutet om arbetstagarinflytande rös-
terna från minst två tredjedelar av de leda-
möter i det särskilda förhandlingsorganet 
som representerar minst två tredjedelar av 
arbetstagarna, däribland rösterna från de le-
damöter som representerar arbetstagare som 
är anställda i minst två medlemsstater. 
Ovan avsedda majoritet förutsätts dock en-
dast, när ett europabolag eller ett europa-
andelslag bildas genom fusion, om arbets-
tagarnas medverkan omfattar minst 25 pro-
cent av det totala antalet arbetstagare i de 
deltagande bolagen eller, när ett europabo-
lag bildas genom att ett holdingbolag eller 
ett dotterbolag skapas, om arbetstagarnas 
medverkan omfattar minst 50 procent av det 
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i de deltagande bolagen. 
 

En minskning av arbetstagarnas rätt till 
medverkan innebär en mindre andel leda-
möter i europabolagets organ enligt 3 § 12 
punkten än den största andel som gäller för 
de deltagande bolagen. 
 

totala antalet arbetstagare i de deltagande 
bolagen. 

En minskning av arbetstagarnas rätt till 
medverkan innebär en mindre andel med-
lemmar i europabolagets eller europaan-
delslagets organ enligt 3 § 12 punkten än 
den största andel som gäller för de delta-
gande bolagen. 
 

 
 

13 § 

Avbrytande av förhandlingar eller beslut 
om att inte inleda förhandlingar 

Det särskilda förhandlingsorganet får be-
sluta att inte inleda förhandlingarna eller att 
avbryta pågående förhandlingar, samt att 
tillämpa de bestämmelser om information 
till och samråd med arbetstagarna som gäll-
er i de medlemsstater där europabolaget har 
arbetstagare. Ett sådant beslut innebär att 
förhandlingsförfarandet enligt detta kapitel 
avbryts, varvid inte heller bestämmelserna i 
5 kap. i denna lag tillämpas. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om ett europabolag bildas genom om-
bildning skall denna paragraf inte tillämpas 
om det förekommer arbetstagarmedverkan i 
det bolag som skall ombildas. 
 

13 § 

Avbrytande av förhandlingar eller beslut 
om att inte inleda förhandlingar 

Det särskilda förhandlingsorganet får be-
sluta att inte inleda förhandlingarna eller att 
avbryta pågående förhandlingar, samt att 
tillämpa de bestämmelser om information 
till och samråd med arbetstagarna som gäll-
er i de medlemsstater där europabolaget el-
ler europaandelslaget har arbetstagare. Ett 
sådant beslut innebär att förhandlingsförfa-
randet enligt detta kapitel avbryts, varvid 
inte heller bestämmelserna i 5 kap. i denna 
lag tillämpas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om ett europabolag eller ett europaan-
delslag bildas genom ombildning skall den-
na paragraf inte tillämpas, om det före-
kommer arbetstagarmedverkan i det bolag 
eller andelslag som skall ombildas. 
 

 
 

15 § 

Sammankallande av det särskilda förhand-
lingsorganet på nytt 

Det särskilda förhandlingsorganet skall 
sammankallas på nytt efter en skriftlig be-
gäran från minst 10 procent av arbetstagar-
na i europabolaget, dess dotterbolag och 
driftställen eller deras representanter, dock 
tidigast två år efter det beslut som nämns i 
13 § 1 mom., såvida inte parterna enas om 
att återuppta förhandlingarna redan tidigare. 
Om det särskilda förhandlingsorganet be-
slutar att återuppta förhandlingarna med 
ledningen men inget avtal träffas, skall be-

15 §

Sammankallande av det särskilda förhand-
lingsorganet på nytt 

Det särskilda förhandlingsorganet skall 
sammankallas på nytt efter en skriftlig be-
gäran från minst 10 procent av arbetstagar-
na i europabolaget eller europaandelslaget, 
deras dotterbolag och driftställen eller deras 
representanter, dock tidigast två år efter det 
beslut som nämns i 13 § 1 mom., såvida 
inte parterna enas om att återuppta förhand-
lingarna redan tidigare. Om det särskilda 
förhandlingsorganet beslutar att återuppta 
förhandlingarna med ledningen men inget 
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stämmelserna i 5 kap. i denna lag dock inte 
tillämpas. 
 

avtal träffas, skall bestämmelserna i 5 kap. i 
denna lag dock inte tillämpas. 

 
 

16 § 

Innehållet i avtalet 

Utan att det påverkar parternas avtalsfri-
het och om inte annat följer av 17 § skall i 
det skriftliga avtalet mellan de deltagande 
bolagens behöriga organ och det särskilda 
förhandlingsorganet fastställas följande: 

1) avtalets omfattning, 
2) sammansättning, antal ledamöter och 

fördelning av platser i det organ som repre-
senterar arbetstagarna och som skall vara 
part till europabolagets behöriga organ i 
samband med en ordning för information 
till och samråd med arbetstagarna i europa-
bolaget, dess dotterbolag och driftställen, 
 
 

3) representationsorganets uppgifter samt 
hur information till och samråd med detta 
skall skötas, 

4) hur ofta representationsorganet skall 
sammanträda, 

5) de ekonomiska och materiella resurser 
som skall ställas till representationsorganets 
förfogande, 

6) en ordning för hur dessa förfaranden 
skall genomföras, om parterna medan för-
handlingar pågår beslutar att inrätta ett eller 
flera informations- och samrådsförfaranden 
i stället för ett representationsorgan, 

7) huvudinnehållet i ordningen för med-
verkan, inklusive, i tillämpliga delar, upp-
gifter om det antal ledamöter i europabola-
gets förvaltnings- eller tillsynsorgan som 
arbetstagarna har rätt att välja, utse, föreslå 
eller avvisa, om parterna under förhand-
lingarna beslutar att upprätta en ordning för 
medverkan, 

8) vilka förfaranden som skall användas 
när ledamöterna i europabolagets organ 
väljs, utses, föreslås eller avvisas av arbets-
tagarna och ledamöternas rättigheter, och 

9) avtalets ikraftträdandedag och löptid, 
fall i vilka avtalet bör omförhandlas samt 
förfarandet för omförhandling. 

16 §

Innehållet i avtalet 

Utan att det påverkar parternas avtalsfri-
het och om inte annat följer av 17 § skall i 
det skriftliga avtalet mellan de deltagande 
bolagens behöriga organ och det särskilda 
förhandlingsorganet fastställas följande: 

1) avtalets omfattning, 
2) sammansättning, antal ledamöter och 

fördelning av platser i det organ som repre-
senterar arbetstagarna och som skall vara 
part till europabolagets eller europaandels-
lagets behöriga organ i samband med en 
ordning för information till och samråd med 
arbetstagarna i europabolaget eller europa-
andelslaget samt deras dotterbolag och 
driftställen, 

3) representationsorganets uppgifter samt 
hur information till och samråd med detta 
skall skötas, 

4) hur ofta representationsorganet skall 
sammanträda, 

5) de ekonomiska och materiella resurser 
som skall ställas till representationsorganets 
förfogande, 

6) en ordning för hur dessa förfaranden 
skall genomföras, om parterna medan för-
handlingar pågår beslutar att inrätta ett eller 
flera informations- och samrådsförfaranden 
i stället för ett representationsorgan, 

7) huvudinnehållet i ordningen för med-
verkan, inklusive, i tillämpliga delar, upp-
gifter om det antal medlemmar i europabo-
lagets eller europaandelslagets förvalt-
nings- eller tillsynsorgan som arbetstagarna 
har rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa, 
om parterna under förhandlingarna beslutar 
att upprätta en ordning för medverkan, 

8) vilka förfaranden som skall användas 
när ledamöterna i europabolagets eller eu-
ropaandelslagets organ väljs, utses, föreslås 
eller avvisas av arbetstagarna och ledamö-
ternas rättigheter, och 

9) avtalets ikraftträdandedag och löptid, 
fall i vilka avtalet bör omförhandlas samt 
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Såvida inte annat bestäms i avtalet skall 

det inte omfattas av referensbestämmelser-
na i 5 kap. i denna lag. 
 

förfarandet för omförhandling. 
Såvida inte annat bestäms i avtalet skall 

det inte omfattas av referensbestämmelser-
na i 5 kap. i denna lag. 
 

 
 

17 § 

Förbud mot att minska arbetstagarinflytan-
det vid ombildning 

Om ett europabolag bildas genom om-
bildning skall i avtalet föreskrivas åtmin-
stone samma nivå för alla aspekter av ar-
betstagarnas inflytande som den som finns 
inom det bolag som skall ombildas till ett 
europabolag. 
 

17 § 

Förbud mot att minska arbetstagarinflytan-
det vid ombildning 

Om ett europabolag eller ett europaan-
delslag bildas genom ombildning skall i av-
talet anges åtminstone samma nivå för alla 
aspekter av arbetstagarnas inflytande som 
den som finns inom det bolag eller inom 
någon annan juridisk person som skall om-
bildas till ett europabolag eller ett europa-
andelslag. 

 
 

18 § 

Tillämpning av referensbestämmelser 

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 
från dagen för europabolagets registrering 
om 

1) parterna är eniga om detta, eller 
2) inget avtal om arbetstagarinflytande 

har ingåtts inom den tidsfrist som fastställs i 
12 § och det behöriga organet i vart och ett 
av de deltagande bolagen beslutar att godta 
att referensbestämmelserna skall tillämpas 
och således fortsätter med registreringen av 
europabolaget, och det särskilda förhand-
lingsorganet inte har fattat ett beslut som 
avses i 13 § 1 mom. att inte inleda förhand-
lingar eller att avbryta pågående förhand-
lingar. 

Bestämmelserna i 28—30 § om arbetsta-
garnas medverkan tillämpas dock endast 
när 

1) ett europabolag bildas genom ombild-
ning, om  bestämmelserna om arbetstagar-
nas medverkan var tillämpliga på bolag som 
har ombildats till europabolag, 
 

2) ett europabolag bildas genom fusion 
och 

a) det, innan europabolaget registrerades, 

18 § 

Tillämpning av referensbestämmelser 

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 
från dagen för ett europabolags eller ett eu-
ropaandelslags registrering om 

1) parterna är eniga om detta, eller 
2) inget avtal om arbetstagarinflytande 

har ingåtts inom den tidsfrist som fastställs i 
12 § och det behöriga organet i vart och ett 
av de deltagande bolagen beslutar att godta 
att referensbestämmelserna skall tillämpas 
och således fortsätter med registreringen av 
europabolaget eller europaandelslaget, och 
det särskilda förhandlingsorganet inte har 
fattat ett beslut som avses i 13 § 1 mom. att 
inte inleda förhandlingar eller att avbryta 
pågående förhandlingar. 

Bestämmelserna i 28—30 § om arbetsta-
garnas medverkan tillämpas dock endast 
när 

1) ett europabolag eller ett europaandels-
lag bildas genom ombildning, om bestäm-
melserna om arbetstagarnas medverkan var 
tillämpliga på det bolag som har ombildats 
till europabolag eller europaandelslag, 

2) ett europabolag eller ett europaandels-
lag bildas genom fusion och 

a) det, innan europabolaget eller europa-
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inom något eller några av de deltagande bo-
lagen fanns en eller flera former för med-
verkan som omfattade minst 25 procent av 
det totala antalet arbetstagare i alla de del-
tagande bolagen, eller 
 

b) det, innan europabolaget registrerades, 
inom något eller några av de deltagande bo-
lagen fanns en eller flera former för med-
verkan som omfattade mindre än 25 procent 
av det totala antalet arbetstagare i alla de 
deltagande bolagen och det särskilda för-
handlingsorganet beslutar detta, eller 
 

3) ett europabolag bildas genom att ett 
holdingbolag eller ett dotterbolag skapas, 
och 

a) det, innan europabolaget registrerades, 
inom något eller några av de deltagande bo-
lagen fanns en eller flera former för med-
verkan som omfattade minst 50 procent av 
det totala antalet arbetstagare i alla de del-
tagande bolagen, eller 

b) det, innan europabolaget registrerades, 
inom något eller några av de deltagande bo-
lagen fanns en eller flera former för med-
verkan som omfattade mindre än 50 procent 
av det totala antalet arbetstagare i alla de 
deltagande bolagen och det särskilda för-
handlingsorganet beslutar detta. 
 

andelslaget registrerades, inom något eller 
några av de deltagande bolagen fanns en el-
ler flera former för medverkan som omfat-
tade minst 25 procent av det totala antalet 
arbetstagare i alla de deltagande bolagen, 
eller 

b) det, innan europabolaget eller europa-
andelslaget registrerades, inom något eller 
några av de deltagande bolagen fanns en el-
ler flera former för medverkan som omfat-
tade mindre än 25 procent av det totala an-
talet arbetstagare i alla de deltagande bola-
gen och det särskilda förhandlingsorganet 
beslutar detta, eller 

3) ett europabolag bildas genom att ett 
holdingbolag eller ett dotterbolag skapas, 
och 

a) det, innan europabolaget registrerades, 
inom något eller några av de deltagande bo-
lagen fanns en eller flera former för med-
verkan som omfattade minst 50 procent av 
det totala antalet arbetstagare i alla de del-
tagande bolagen, eller 

b) det, innan europabolaget registrerades, 
inom något eller några av de deltagande bo-
lagen fanns en eller flera former för med-
verkan som omfattade mindre än 50 procent 
av det totala antalet arbetstagare i alla de 
deltagande bolagen, och det särskilda för-
handlingsorganet beslutar detta. 
 

 
 
 

19 § 

Val av formen för arbetstagarnas medver-
kan 

Om det inom de olika deltagande bolagen 
finns mer än en form för arbetstagarnas 
medverkan skall det särskilda förhandlings-
organet besluta vilken form som skall infö-
ras i europabolaget. Om det särskilda för-
handlingsorganet inte fattar beslut om for-
men för arbetstagarnas medverkan, skall de 
deltagande bolagen besluta om detta. 
 

Det särskilda förhandlingsorganet skall 
informera de behöriga organen i de delta-
gande bolagen om sitt beslut enligt 1 mom. 
 

19 § 

Val av formen för arbetstagarnas medver-
kan 

Om det inom de olika deltagande bolagen 
finns mer än en form för arbetstagarnas 
medverkan skall det särskilda förhandlings-
organet besluta vilken form som skall infö-
ras i europabolaget eller europaandelslaget. 
Om det särskilda förhandlingsorganet inte 
fattar beslut om formen för arbetstagarnas 
medverkan, skall de deltagande bolagen be-
sluta om detta. 

Det särskilda förhandlingsorganet skall 
informera de behöriga organen i de delta-
gande bolagen om sitt beslut enligt 1 mom. 
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20 § 

Inrättande av ett representationsorgan 

Representationsorganet skall bestå av de 
arbetstagare i europabolaget samt dess dot-
terbolag och driftställen som väljs eller ut-
ses av arbetstagarnas representanter eller, 
om det inte finns några sådana, av samtliga 
arbetstagare. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det antal platser i representationsor-
ganet som tilldelats deltagande finska bolag 
är mindre eller lika stort som antalet delta-
gande bolag, fördelas dessa platser mellan 
de finska bolagen en i gången i fallande 
ordning efter antalet arbetstagare som är an-
ställda i bolagen. Om det antal platser i re-
presentationsorganet som tilldelats delta-
gande finska bolag är större än antalet del-
tagande bolag, tilldelas varje finskt bolag 
först en plats och därefter fördelas de åter-
stående platserna mellan bolagen i förhål-
lande till antalet arbetstagare som är an-
ställda i bolagen. Arbetstagarna kan dock 
genom avtal göra undantag från vad sägs 
ovan. Om möjligt skall genom avtalet sä-
kerställas att alla finska deltagande bolag 
och personalgrupper är representerade. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Europabolagets behöriga organ skall un-
derrättas om representationsorganets sam-
mansättning. Organet skall självt fastställa 
sin arbetsordning. Representationsorganet 
kan inom sig utse ett arbetsutskott beståen-
de av högst tre ledamöter. Representations-
organet eller arbetsutskottet får biträdas av 
experter som de själva väljer. 
 

20 § 

Inrättande av ett representationsorgan 

Representationsorganet skall bestå av de 
arbetstagare i europabolaget eller europa-
andelslaget samt deras dotterbolag och 
driftställen som väljs eller utses av arbetsta-
garnas representanter eller, om det inte 
finns några sådana, av samtliga arbetstaga-
re. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det antal platser i representationsor-
ganet som tilldelats deltagande finska bolag 
är mindre eller lika stort som antalet delta-
gande bolag, fördelas dessa platser mellan 
de finska bolagen och andra juridiska per-
soner en åt gången i fallande ordning efter 
antalet arbetstagare som är anställda i bola-
gen. Om det antal platser i representations-
organet som tilldelats deltagande finska bo-
lag är större än antalet deltagande bolag, 
tilldelas varje finskt bolag eller annan juri-
disk person först en plats och därefter för-
delas de återstående platserna mellan bola-
gen i förhållande till antalet arbetstagare 
som är anställda i bolagen. Arbetstagarna 
kan dock genom avtal göra undantag från 
vad som sägs ovan. Om möjligt skall genom 
avtalet säkerställas att alla finska deltagan-
de bolag och personalgrupper är represente-
rade. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Europabolagets eller europaandelslagets 
behöriga organ skall underrättas om repre-
sentationsorganets sammansättning. Orga-
net skall självt fastställa sin arbetsordning. 
Representationsorganet kan inom sig utse 
ett arbetsutskott med högst tre medlemmar. 
Representationsorganet eller arbetsutskottet 
får biträdas av experter som de själva väljer. 

 
 

21 § 

Anpassning till förändringar i europabola-
get 

Om inte annat avtalats skall representa-
tionsorganet en gång om året pröva om för-

21 §

Anpassning till förändringar i europabola-
get eller europaandelslaget 

Om inte annat avtalats skall representa-
tionsorganet en gång om året pröva om för-
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ändringar inom europabolaget, dess dotter-
bolag eller driftställen leder till att represen-
tationsorganets sammansättning måste änd-
ras. 
 

ändringar inom europabolaget eller europa-
andelslaget, deras dotterbolag eller drift-
ställen leder till att representationsorganets 
sammansättning måste ändras. 

 
23 § 

Representationsorganets behörighet 

Representationsorganets behörighet om-
fattar frågor som rör själva europabolaget 
eller något av de dotterbolag och driftställen 
som är belägna i en annan medlemsstat och 
frågor som faller utanför befogenheterna för 
de beslutsfattande organen i en enskild 
medlemsstat. 
 

23 § 

Representationsorganets behörighet 

Representationsorganets behörighet om-
fattar frågor som rör själva europabolaget 
eller europaandelslaget eller något av de 
dotterbolag och driftställen som är belägna i 
en annan medlemsstat och frågor som faller 
utanför befogenheterna för de beslutsfattan-
de organen i en enskild medlemsstat. 

 
24 § 

Representationsorganets rätt till informa-
tion och samråd 

Representationsorganet skall ha rätt till 
information och samråd och till att sam-
manträffa med europabolagets behöriga or-
gan minst en gång om året för att, på 
grundval av rapporter som det behöriga or-
ganet regelbundet utarbetar, få information 
och samråda om europabolagets verksam-
hetsutveckling och framtidsutsikter. Också 
de lokala ledningarna skall informeras om 
detta. 
 

Europabolagets behöriga organ skall förse 
representationsorganet med dagordningar 
för mötena i förvaltnings- eller lednings- 
och tillsynsorganet, samt med kopior av 
samtliga handlingar som har förelagts bo-
lagsstämman. 
 

Det möte som avses i 1 mom. skall sär-
skilt handla om europabolagets bolagsstruk-
tur, den ekonomiska och finansiella situa-
tionen, den förväntade utvecklingen av af-
färsverksamheten och av produktionen och 
försäljningen, sysselsättningsläget och den 
förväntade utvecklingen, investeringar och 
betydande organisationsförändringar, infö-
randet av nya arbetsmetoder eller produk-
tionsprocesser, produktionsöverföringar, fu-

24 §

Representationsorganets rätt till informa-
tion och samråd 

Representationsorganet skall ha rätt till 
information och samråd och till att sam-
manträffa med europabolagets eller euro-
paandelslagets behöriga organ minst en 
gång om året för att, på grundval av rappor-
ter som det behöriga organet regelbundet 
utarbetar, få information och samråda om 
europabolagets eller europaandelslagets 
verksamhetsutveckling och framtidsutsik-
ter. Också de lokala ledningen på lokal nivå 
skall få ovan nämnda information. 

Europabolagets eller europaandelslagets 
behöriga organ skall förse representations-
organet med dagordningar för mötena i för-
valtnings- eller lednings- och tillsynsorga-
net, samt med kopior av samtliga handling-
ar som har förelagts bolagsstämman eller 
andelsstämman. 

Det möte som avses i 1 mom. skall sär-
skilt handla om  europabolagets eller euro-
paandelslagets struktur, den ekonomiska 
och finansiella situationen, den förväntade 
utvecklingen av affärsverksamheten och av 
produktionen och försäljningen, sysselsätt-
ningsläget och den förväntade utvecklingen, 
investeringar och betydande organisations-
förändringar, införandet av nya arbetsmeto-
der eller produktionsprocesser, produk-
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sioner, nedskärningar eller nedläggningar 
av företag, driftställen eller betydande delar 
av dessa samt kollektiva uppsägningar. 
 

tionsöverföringar, fusioner, nedskärningar 
eller nedläggningar av företag, driftställen 
eller betydande delar av dessa samt kollek-
tiva uppsägningar. 

 
25 § 

Information om effekten av särskilda om-
ständigheter 

Om det finns särskilda omständigheter 
som påverkar arbetstagarnas intressen i be-
tydande utsträckning, särskilt i samband 
med omflyttningar, överföringar, nedlägg-
ning av driftställen eller företag eller kol-
lektiva uppsägningar av arbetstagare, skall 
representationsorganet ha rätt till informa-
tion om saken. Representationsorganet el-
ler, i brådskande fall, arbetsutskottet efter 
beslut av representationsorganet, skall ha 
rätt att  sammanträffa med europabolagets 
behöriga organ eller någon annan lämpliga-
re nivå i ledningen för europabolaget med 
egna beslutsbefogenheter, för information 
och samråd om åtgärder som i betydande 
utsträckning påverkar arbetstagarnas intres-
sen. 
 

Om det behöriga organet beslutar att inte 
handla i enlighet med den åsikt som fram-
förts av representationsorganet, skall detta 
organ ha rätt till ytterligare ett möte med 
europabolagets behöriga organ för att för-
söka nå enighet. 

I de fall ett möte anordnas med arbetsut-
skottet skall de ledamöter representations-
organet som representerar arbetstagare som 
direkt berörs av åtgärderna i fråga också ha 
rätt att delta. 

De möten som avses ovan skall inte på-
verka det behöriga organets rättigheter. 
 

25 § 

Information om effekten av särskilda om-
ständigheter 

Om det finns särskilda omständigheter 
som påverkar arbetstagarnas intressen i be-
tydande utsträckning, särskilt i samband 
med omflyttningar, överföringar, nedlägg-
ning av driftställen eller företag eller kol-
lektiva uppsägningar av arbetstagare, skall 
representationsorganet ha rätt till informa-
tion om saken. Representationsorganet el-
ler, i brådskande fall, arbetsutskottet efter 
beslut av representationsorganet, skall ha 
rätt att sammanträffa med europabolagets 
eller europaandelslagets behöriga organ el-
ler någon annan lämpligare nivå i ledningen 
för europabolaget eller europaandelslaget 
med egna beslutsbefogenheter, för informa-
tion och samråd om åtgärder som i bety-
dande utsträckning påverkar arbetstagarnas 
intressen. 

Om det behöriga organet beslutar att inte 
handla i enlighet med den åsikt som fram-
förts av representationsorganet, skall detta 
organ ha rätt till ytterligare ett möte med 
europabolagets eller europaandelslagets 
behöriga organ för att försöka nå enighet. 

I de fall ett möte anordnas med arbetsut-
skottet skall de ledamöter i representations-
organet som representerar arbetstagare som 
direkt berörs av åtgärderna i fråga också ha 
rätt att delta. 

De ovan avsedda mötena skall inte påver-
ka de rättigheter som bolagets eller någon 
annan juridisk persons behöriga organ har. 
 

 
26 § 

Sammanträden mellan ledamöterna i repre-
sentationsorganet och lämnande av infor-
mation till arbetstagarnas representanter 

Inför ett möte med europabolagets behö-
riga organ skall representationsorganet eller 

26 § 

Sammanträden mellan ledamöterna i repre-
sentationsorganet och lämnande av infor-
mation till arbetstagarnas representanter 

Inför ett möte med europabolagets eller 
europaandelslagets behöriga organ skall 
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arbetsutskottet, i tillämpliga fall utökat i en-
lighet med 25 § 3 mom., ha rätt att sam-
manträda utan att representanter för det be-
höriga organet är närvarande. 
 
 

Med beaktande av bestämmelserna i 31 § 
skall ledamöterna i representationsorganet 
underrätta representanterna för arbetstagar-
na i europabolaget samt dess dotterbolag 
och driftställen om innehållet i och resulta-
tet av informations- och samrådsförfaran-
det. 
 

representationsorganet eller arbetsutskottet, 
i tillämpliga fall utökat i enlighet med 25 § 
3 mom., ha rätt att sammanträda utan att re-
presentanter för bolagets eller någon annan 
juridisk persons behöriga organ är närva-
rande. 

Med beaktande av bestämmelserna i 31 § 
skall ledamöterna i representationsorganet 
underrätta representanterna för arbetstagar-
na i europabolaget eller europaandelslaget 
samt deras dotterbolag och driftställen om 
innehållet i och resultatet av informations- 
och samrådsförfarandet. 
 

 
27 § 

Rätt till ledighet för utbildning och ansvar 
för kostnaderna 

Ledamöterna i representationsorganet 
skall, i den mån det är nödvändigt för att de 
skall kunna fullgöra sina uppgifter, ha rätt 
till ledighet för utbildning utan inkomst-
bortfall. 

Kostnaderna för representationsorganet 
skall bäras av europabolaget, som skall för-
se ledamöterna i representationsorganet 
med tillräckliga ekonomiska och materiella 
resurser för att de skall kunna utföra sina 
uppgifter på lämpligt sätt. 
 

Såvida inte något annat har avtalats skall 
europabolaget bära kostnaderna för anord-
nande av möten och tolkning och kostna-
derna för logi och resor för ledamöterna i 
representationsorganet och arbetsutskottet 
samt de skäliga kostnaderna för experter. 

27 § 

Rätt till ledighet för utbildning och ansvar 
för kostnaderna 

Ledamöterna i representationsorganet 
skall, i den mån det är nödvändigt för att de 
skall kunna fullgöra sina uppgifter, ha rätt 
till ledighet för utbildning utan inkomst-
bortfall. 

Kostnaderna för representationsorganet 
skall bäras av europabolaget eller europa-
andelslaget, som skall förse ledamöterna i 
representationsorganet med tillräckliga 
ekonomiska och materiella resurser för att 
de skall kunna utföra sina uppgifter på 
lämpligt sätt. 

Såvida inte något annat har avtalats skall 
europabolaget eller europaandelslaget bära 
kostnaderna för anordnande av möten och 
tolkning och kostnaderna för logi och resor 
för ledamöterna i representationsorganet 
och medlemmar i arbetsutskottet samt de 
skäliga kostnaderna för experter. 
 

 
 

28 § 

Arbetstagarnas rätt till medverkan 

När ett europabolag bildas genom om-
bildning skall bestämmelserna om arbetsta-
garnas medverkan alltjämt tillämpas i euro-
pabolaget. 
 

När ett europabolag bildas på annat sätt 

28 § 

Arbetstagarnas rätt till medverkan 

När ett europabolag eller ett europaan-
delslag bildas genom ombildning skall be-
stämmelserna om arbetstagarnas medverkan 
alltjämt tillämpas i europabolaget eller eu-
ropaandelslaget. 

När ett europabolag eller ett europaan-
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har det organ som representerar arbetsta-
garna i europabolaget, dess dotterbolag och 
driftställen rätt att välja, utse, föreslå eller 
avvisa ett antal ledamöter i europabolagets 
förvaltnings- eller tillsynsorgan som är lika 
stort som den högsta andel som tillämpades 
för de deltagande bolagen före registrering-
en av europabolaget. 
 
 
 

Om det inte fanns regler för arbetstagar-
nas medverkan i något av de deltagande bo-
lagen före registreringen av europabolaget 
är europabolaget inte förpliktat att införa 
sådana. 
 

delslag bildas på annat sätt har det organ 
som representerar arbetstagarna i europabo-
laget eller europaandelslaget, deras dotter-
bolag och driftställen rätt att välja, utse, fö-
reslå eller avvisa ett antal medlemmar i eu-
ropabolagets eller europaandelslagets för-
valtnings- eller tillsynsorgan som är lika 
stort som den högsta andel som tillämpades 
för de deltagande bolagen före registrering-
en av europabolaget eller europaandelsla-
get. 

Om det inte fanns regler för arbetstagar-
nas medverkan i något av de deltagande bo-
lagen före registreringen av europabolaget 
eller europaandelslaget är europabolaget 
eller europaandelslaget inte förpliktat att 
införa sådana. 
 

 
29 § 

Fördelningen av platserna mellan de leda-
möter som representerar arbetstagarna 

Representationsorganet skall besluta hur 
platser i förvaltnings- eller tillsynsorganet 
skall fördelas mellan ledamöter som före-
träder arbetstagare från olika medlemssta-
ter, eller om det sätt på vilket arbetstagarna 
i ett europabolag får föreslå eller avvisa le-
damöter i dessa organ, i enlighet med ande-
len arbetstagare i europabolaget som är an-
ställda i varje medlemsstat. Om arbetsta-
garna från en eller flera medlemsstater inte 
omfattas av det proportionalitetskriterium 
som avses ovan skall representationsorganet 
utse en av ledamöterna från en sådan med-
lemsstat, i första hand från den medlemsstat 
där europabolaget har sin hemort. 
 
 

Personalen i ett europabolag i Finland har 
rätt att välja sin representant till förvalt-
nings- eller tillsynsorganet genom avtal el-
ler val. Om personalen inte kan komma 
överens om det tillvägagångssätt som skall 
iakttas, skall de arbetarskyddsfullmäktige 
som representerar det största antalet arbets-
tagare och tjänstemän tillsammans ordna 
val eller något annat valförfarande så, att 
alla som hör till personalen har rätt att delta 
i det. 

29 § 

Fördelningen av platserna mellan de leda-
möter som representerar arbetstagarna 

Representationsorganet skall besluta hur 
platser i förvaltnings- eller tillsynsorganet 
skall fördelas mellan medlemmar som före-
träder arbetstagare från olika medlemssta-
ter, eller om det sätt på vilket arbetstagarna 
i ett europabolag eller ett europaandelslag 
får föreslå eller avvisa medlemmar i dessa 
organ, i enlighet med andelen arbetstagare i 
europabolaget eller europaandelslaget som 
är anställda i varje medlemsstat. Om arbets-
tagarna från en eller flera medlemsstater 
inte omfattas av det proportionalitetskriteri-
um som avses ovan skall representationsor-
ganet utse en av medlemmarna från en så-
dan medlemsstat, i första hand från den 
medlemsstat där europabolaget eller euro-
paandelslaget har sin stadgeenliga hemort. 

Personalen i ett europabolag eller ett eu-
ropaandelslag i Finland har rätt att välja sin 
representant till förvaltnings- eller tillsyns-
organet genom avtal eller genom val. Om 
personalen inte kan komma överens om det 
tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de 
arbetarskyddsfullmäktige som representerar 
det största antalet arbetstagare och tjänste-
män tillsammans ordna val eller något annat 
valförfarande så att alla som hör till perso-
nalen har rätt att delta i det. 
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30 § 

Rättigheterna och skyldigheterna för de le-
damöter som representerar arbetstagarna 

Ledamöter som väljs, utses eller föreslås 
av representationsorganet till europabola-
gets organ skall vara fullvärdiga ledamöter 
av detta organ med samma rättigheter och 
skyldigheter som de ledamöter som företrä-
der aktieägarna, inklusive rösträtt. 
 
 

De ledamöter i organen som avses i 1 
mom. får dock inte delta i behandlingen av 
frågor som rör kollektivavtal eller stridsåt-
gärder eller av andra frågor där arbetstagar-
na har ett väsentligt intresse som kan strida 
mot europabolagets. 
 

30 § 

Rättigheterna och skyldigheterna för de le-
damöter som representerar arbetstagarna 

Medlemmar som väljs, utses eller föreslås 
av representationsorganet till europabola-
gets eller europaandelslagets organ skall 
vara fullvärdiga medlemmar av detta organ 
med samma rättigheter och skyldigheter 
som de medlemmar som företräder aktie-
ägarna eller medlemmarna i europaandels-
laget, inklusive rösträtt. 

De medlemmar i organen som avses i 1 
mom. får dock inte delta i behandlingen av 
frågor som rör kollektivavtal eller stridsåt-
gärder eller av andra frågor där arbetstagar-
na har ett väsentligt intresse som kan strida 
mot europabolagets eller europaandelsla-
gets intresse. 
 

 
31 § 

Tystnadsplikt 

Ledamöterna i det särskilda förhandlings-
organet eller representationsorganet samt de 
experter som biträder dem får inte röja nå-
gon information om affärs- eller yrkeshem-
ligheter som de fått i förtroende och vilkas 
spridning vore ägnad att skada företaget el-
ler dess kompanjon eller medkontrahent till 
andra än de arbetstagare och arbetstagarre-
presentanter som ärendet berör. Detsamma 
skall gälla för arbetstagarrepresentanter och 
experter inom ramen för ett informations- 
och samrådsförfarande. Tystnadsplikten 
skall fortsätta att gälla även efter utgången 
av mandatperioden. 
 

31 § 

Tystnadsplikt 

Ledamöterna i det särskilda förhandlings-
organet eller representationsorganet samt de 
experter som biträder dem får inte röja nå-
gon information om affärs- eller yrkeshem-
ligheter som de fått i förtroende och vilkas 
spridning vore ägnad att skada företaget el-
ler någon annan juridisk person eller deras 
kompanjon eller medkontrahent till andra 
än de arbetstagare och arbetstagarrepresen-
tanter som ärendet berör. Detsamma skall 
gälla för arbetstagarrepresentanter och ex-
perter inom ramen för ett informations- och 
samrådsförfarande. Tystnadsplikten fortsät-
ter att gälla även efter utgången av mandat-
perioden. 

 
32 § 

Undantag från informationsskyldigheten 

Europabolagets eller det deltagande bola-
gets tillsyns- eller förvaltningsorgan är inte 
skyldiga att lämna information, om särskilt 
vägande orsaker som inte kunnat förutses 

32 § 

Undantag från informationsskyldigheten 

Europabolagets, europaandelslagets eller 
det deltagande bolagets tillsyns- eller för-
valtningsorgan är inte skyldiga att lämna in-
formation, om särskilt vägande orsaker som 
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men som skadar den produktiva verksamhe-
ten eller ekonomin i europabolaget eller ett 
deltagande bolag eller dess dotterbolag eller 
driftställe förhindrar detta. Denna informa-
tion skall dock lämnas utan dröjsmål när det 
inte längre finns grunder för avvikelse från 
informationsskyldigheten. Samtidigt skall 
arbetsgivaren redogöra för orsakerna till det 
avvikande förfarandet. 
 

inte kunnat förutses men som skadar den 
produktiva verksamheten eller ekonomin i 
europabolaget, europaandelslaget eller ett 
deltagande bolag eller dess dotterbolag eller 
driftställe förhindrar detta. Denna informa-
tion skall dock lämnas utan dröjsmål när det 
inte längre finns grunder för avvikelse från 
informationsskyldigheten. Samtidigt skall 
det redogöras för orsakerna till det avvikan-
de förfarandet. 
 

 
33 § 

Skydd för arbetstagarrepresentanter 

I fråga om uppsägningsskyddet för leda-
möterna i det särskilda förhandlingsorganet 
och representationsorganet, arbetstagarre-
presentanterna inom ramen för informa-
tions- och samrådsförfarandet och de leda-
möter i europabolagets tillsyns- eller för-
valtningsorgan som representerar arbetsta-
garna gäller vad som i 7 kap. 10 § i arbets-
avtalslagen (55/2001) bestäms om uppsäg-
ning av arbetsavtalet för förtroendemän och 
förtroendeombud, i sådana fall där dessa är 
arbetstagare anställda i ett europabolag, 
dess dotterbolag eller driftställen eller i ett 
deltagande bolag i Finland. 
 

33 § 

Skydd för arbetstagarrepresentanter 

I fråga om uppsägningsskyddet för leda-
möterna i det särskilda förhandlingsorganet 
och representationsorganet, arbetstagarre-
presentanterna inom ramen för informa-
tions- och samrådsförfarandet och de med-
lemmar i europabolagets eller europaan-
delslagets tillsyns- eller förvaltningsorgan 
eller andelsstämmor som representerar ar-
betstagarna gäller vad som i 7 kap. 10 § i 
arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om 
uppsägning av arbetsavtalet för förtroende-
män och förtroendeombud, i sådana fall där 
dessa är arbetstagare anställda i ett europa-
bolag eller europaandelslag, deras dotter-
bolag eller driftställen eller i ett deltagande 
bolag i Finland. 

 
34 § 

Befrielse från arbete, ersättningar och an-
svar för kostnader 

Arbetsgivaren skall befria i 33 § angivna 
arbetstagarrepresentanter från normalt arbe-
te för den tid som de behöver för deltagande 
i möten i det särskilda förhandlingsorganet 
eller representationsorganet eller för infor-
mations- och samrådsförfarandet, för för-
handlingar om ordnandet av arbetstagarnas 
medverkan eller för deltagande i möten i 
europabolagets förvaltnings- eller tillsyns-
organ samt för till dessa förfaranden direkt 
anslutna förberedelser bland arbetstagarre-
presentanterna. Arbetsgivaren skall också 
ersätta dem för inkomstbortfall. Angående 
annan befrielse från arbete samt ersättning 

34 § 

Befrielse från arbete, ersättningar och an-
svar för kostnader 

Arbetsgivaren skall befria i 33 § angivna 
arbetstagarrepresentanter från normalt arbe-
te för den tid som de behöver för deltagande 
i möten i det särskilda förhandlingsorganet 
eller representationsorganet eller för infor-
mations- och samrådsförfarandet, för för-
handlingar om ordnandet av arbetstagarnas 
medverkan eller för deltagande i möten i 
europabolagets eller europaandelslagets 
förvaltnings- eller tillsynsorgan eller an-
delsstämmor samt för till dessa förfaranden 
direkt anslutna förberedelser bland arbets-
tagarrepresentanterna. Arbetsgivaren skall 
också ersätta dem för inkomstbortfall. An-
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för inkomstbortfall skall i varje enskilt fall 
överenskommas mellan ifrågavarande ar-
betstagarrepresentanter och arbetsgivaren. 
 
 

Kostnaderna i samband med det särskilda 
förhandlingsorganets verksamhet och för-
handlingar, inklusive skäliga kostnader för 
experter, skall bäras av de deltagande bola-
gen så, att det särskilda förhandlingsorganet 
kan utföra sina uppgifter på lämpligt sätt. 
 

gående annan befrielse från arbete samt er-
sättning för inkomstbortfall skall i varje en-
skilt fall överenskommas mellan ifrågava-
rande arbetstagarrepresentanter och arbets-
givaren. 

Kostnaderna i samband med det särskilda 
förhandlingsorganets verksamhet och för-
handlingar, inklusive skäliga kostnader för 
experter, skall bäras av de deltagande bola-
gen så att det särskilda förhandlingsorganet 
kan utföra sina uppgifter på lämpligt sätt. 

 
35 § 

Internationellt koncernsamarbete 

Om ett europabolag är ett gemenskapsfö-
retag eller ett kontrollerande företag för en 
grupp av gemenskapsföretag i enlighet med 
bestämmelserna om internationellt koncern-
samarbete i lagen om samarbete inom före-
tag (725/1978), skall bestämmelserna i den 
sagda lagen inte tillämpas på ordnandet av 
arbetstagarinflytandet i europabolaget eller 
dess dotterbolag. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Internationellt koncernsamarbete 

Om ett europabolag eller ett europaan-
delslag är ett gemenskapsföretag eller ett 
kontrollerande företag för en grupp av ge-
menskapsföretag i enlighet med bestämmel-
serna om internationellt koncernsamarbete i 
lagen om samarbete inom företag 
(725/1978), skall bestämmelserna i den 
sagda lagen inte tillämpas på ordnandet av 
arbetstagarinflytandet i europabolaget, eu-
ropaandelslaget eller deras dotterbolag. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
36 § 

Missbruk av förfarandet 

Om en väsentlig förändring i europabola-
get, dess dotterbolag eller driftställen inträf-
far inom ett år från det att europabolaget re-
gistrerades och är sådan att arbetstagarna 
skulle ha fått ett mera omfattande inflytande 
vid bildandet av europabolaget skall nya 
förhandlingar föras om ordnandet av arbets-
tagarinflytandet. Förhandlingarna förs i den 
ordning som skulle ha iakttagits om ovan 
nämnda förändring skulle ha gjorts före re-
gistreringen av europabolaget. 
 
 
 

Nya förhandlingar behöver dock inte fö-
ras om europabolaget visar att det finns en 
godtagbar grund för den väsentliga föränd-
ringen och förändringen inte kunde genom-

36 §

Missbruk av förfarandet 

Om en väsentlig förändring i europabola-
get, europaandelslaget, deras dotterbolag 
eller driftställen inträffar inom ett år från 
det att europabolaget eller europaandelsla-
get registrerades och är sådan att arbetsta-
garna skulle ha fått ett mera omfattande in-
flytande vid bildandet av europabolaget el-
ler europaandelslaget, skall nya förhand-
lingar föras om ordnandet av arbetstagarin-
flytandet. Förhandlingarna förs i den ord-
ning som skulle ha iakttagits om ovan 
nämnda förändring skulle ha gjorts före re-
gistreringen av europabolaget eller europa-
andelslaget. 

Nya förhandlingar behöver dock inte fö-
ras om europabolaget eller europaandelsla-
get visar att det finns en godtagbar grund 
för den väsentliga förändringen och föränd-
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föras före registreringen av europabolaget. ringen inte kunde genomföras före registre-
ringen av europabolaget eller europaan-
delslaget. 

 
38 § 

Vite 

Länsstyrelsen kan på ansökan ålägga ett 
europabolag eller ett deltagande bolag att 
vid vite fullgöra de skyldigheter som följer 
av denna lag eller av det avtal som avses i 
16 §. En ansökan kan lämnas in av  arbets-
ministeriet. 
 

38 § 

Vite 

Länsstyrelsen kan på ansökan ålägga ett 
europabolag, ett europaandelslag eller ett 
deltagande bolag att vid vite fullgöra de 
skyldigheter som följer av denna lag eller 
av det avtal som avses i 16 §. Arbetsmini-
steriet kan ansöka om föreläggande av vite. 

 
39 § 

Straffbestämmelser 

En person som hör till ledningen för ett 
europabolag eller ett deltagande bolag, en 
arbetsgivare eller en företrädare för dessa 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet under-
låter att iaktta 24 eller 25 § i denna lag eller 
vad som i 34 § 1 mom. bestäms om annat 
än betalningsskyldighet eller som väsentli-
gen underlåter att iaktta vad som i ett sådant 
avtal som avses i 16 § har överenskommits, 
skall för brott mot skyldighet att ordna ar-
betstagarinflytande dömas till böter. För-
delningen av ansvaret mellan arbetsgivaren 
och dennes företrädare bestäms enligt grun-
derna i 47 kap. 7 § i strafflagen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Straffbestämmelser 

En person som hör till ledningen för ett 
europabolag, ett europaandelslag eller ett 
deltagande bolag, en arbetsgivare eller en 
företrädare för dessa som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet underlåter att iaktta 24 eller 
25 § i denna lag eller vad som i 34 § 1 
mom. bestäms om annat än betalningsskyl-
dighet eller som väsentligen underlåter att 
iaktta vad som i ett sådant avtal som avses i 
16 § har överenskommits, skall för brott 
mot skyldighet att ordna arbetstagarinfly-
tande dömas till böter. Fördelningen av an-
svaret mellan arbetsgivaren och dennes fö-
reträdare bestäms enligt grunderna i 47 kap. 
7 § i strafflagen (39/1889). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 18 august 

2006. 
——— 

 
 


