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SEMESTER – DÖDSVIKTIG PRINCIP 
SOM HAR HORISONTELL DIREKT 
EFFEKT MED STÖD AV STADGAN
Erik Sinander*

1. INLEDNING
Den 7 november 2018 meddelade EU-domstolen tre domar i stor avdelning 
som alla handlade om rätten till semester i Tyskland.1 Av dessa tre domar är 
domen i de förenade målen Bauer och Willmeroth särskilt intressant. I denna 
dom klargörs nämligen hur EU-stadgan indirekt kan ge horisontell direkt effekt 
åt rättssatser som annars följer av direktiv. Den rättssats som i denna dom ges 
sådan horisontell direkt effekt är rätten till årlig betald semester. I domen tar det 
sig uttryck som att tysk rätt måste tolkas i enlighet med EU-rätten på så sätt att 
semesterersättning som inte hunnit tas ut när anställning avslutas på grund av 
arbetstagarens dödsfall måste kunna krävas av den döde arbetstagarens arvingar.

Rättsfallskommentaren inleds med ett referat av domen och en översikt-
lig bakgrund till såväl den EU-rättsliga semesterrätten som den mer allmänt 
EU-rättsliga principen om direkt effekt. I avsnitt 3 kommenterar jag särskilt 
domens betydelse för hur stadgans bestämmelser kan få direkt effekt. Avsnitt 4 
behandlar stadgans distinktion av principer och rättigheter. I avsnitt 5 utvecklar 
jag några tankar om huruvida domen är banbrytande och vilket prejudikatvärde 
den bör ha. I avsnitt 6 avslutar jag med att bl.a. konstatera att domen är ett 
naturligt led i en ständigt ökande europeisk integration i vilken EU-domstolen 
länge har varit pådrivande.

* Jur. dr. och universitetslektor vid Stockholms universitet.
1 Rättsfallen är mål Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871; dom 

Kreuziger, C-619/16, EU:C:2018:872 och mål Max Planck, C-684/16, EU:C:2018:874.
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2. DOMSTOLENS DOM
2.1 Fakta i målen

Den aktuella domen behandlar två förenade målen som båda rörde frågan om 
det är förenligt med EU-rätten att tysk arbetsrätt omöjliggör utbetalningar av 
semesterersättning till en avliden arbetstagares arvingar. Omständigheterna 
i de tyska målen var huvudsakligen likartade. Två änkor hade begärt att av 
sina avlidna makars respektive arbetsgivare få ut semesterersättning för inne-
stående semester som makarna inte hade tagit ut innan de avled. Medan Bau-
ers make hade varit anställd av staden Wuppertal hade änkan Broßonns make 
varit anställd av den private arbetsgivaren Willmeroth. Denna skillnad har stor 
EU-rättslig betydelse. Jag återkommer till det senare i denna kommentar.

2.2 Rättsfrågorna och den rättsliga bakgrunden

2.2.1 Är tysk rätt förenlig med EU:s semesterrätt?

I sin begäran om förhandsavgörande motiverade den tyska domstolen att det 
enligt tysk rätt står klart att rätt till semester bortfaller vid arbetstagarens död och 
att tysk rätt varken tillåter att rätt till semester omvandlas till semesterersättning 
eller att den omfattas av kvarlåtenskapen. Frågan som ställdes till EU-domsto-
len var om det tyska rättsläget var i strid med dels artikel 31 i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna (stadgan), dels med artikel 7 i arbetstidsdirektivet 
som syftar till att garantera rätten till årlig semester för alla arbetstagare.

Den tyska domstolens fråga bör ses i ljuset av Bollacke.2 I denna dom slog 
EU-domstolen fast att tysk rätt inte är förenlig med artikel 7 i arbetstidsdirek-
tivet. Anledningen till domstolens slutsats i det målet var att rätten till betald 
semester upphör utan att ge rätt till kontant ersättning när en arbetstagare dör. I 
de nu aktuella målen frågade den tyska domstolen om EU-rätten också innebär 
ett hinder mot att tysk rätt inte tillåter att semesterersättning kan ingå i kvar-
låtenskapen efter en död arbetstagare. Denna fråga var formulerad identiskt i 
de båda målen.

2.2.2 Har EU:s semesterrätt horisontell direkt effekt?

I Willmeroth (C-570/16), som var det mål där den döde arbetstagaren hade varit 
anställd av ett privat rättssubjekt, hänsköt den tyska domstolen ytterligare en 
fråga för avgörande. Frågan här var beroende av att den första frågan besvarades 
jakande och att tysk rätt följaktligen var i strid med EU-rätten. Under de för-
utsättningarna undrade den tyska domstolen om rätten till semesterersättning 

2 Mål C-118/13, EU:C:2014:1755.
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också skulle gälla i ett privat rättsförhållande. Frågan handlade följaktligen om 
EU:s semesterrätt kunde ges horisontell direkt effekt.

För att förstå den andra frågan kan det vara nödvändigt att kort rekapitulera 
den EU-rättsliga principen om ”direkt effekt”. I EU-rätten finns det flera olika 
typer av rättsakter som har olika adressater.3 Det är egentligen bara EU-för-
ordningar som är ”direkt tillämpliga”.4 Det betyder att de ska tillämpas direkt 
utan att genomföras i nationell lagstiftning. Förordningar riktar sig följaktli-
gen till enskilda rättssubjekt. Alla andra EU-rättsliga rättsakter riktar sig till 
medlemsstaterna och förpliktar dem att i nationell rätt genomföra ändringar. 
De rättsakterna är inte ”direkt tillämpliga” som förordningar, men de kan ha 
”direkt effekt”.

Att en rättsakt har direkt effekt innebär att den kan ge upphov till indi-
viduella rättigheter och skyldigheter som kan göras gällande av enskilda vid 
nationella domstolar och myndigheter.5 Principen om direkt effekt ger med 
andra ord företräde till EU-rätten vid en kollision med tillämplig nationell rätt.

Det är inte alla rättsakter som har direkt effekt. För att ett direktiv ska ha 
direkt effekt krävs det enligt EU-domstolens praxis att 1) nationell rätt inte 
har genomfört EU-rättsakten på ett riktigt sätt eller i rätt tid, 2) att innehållet 
i bestämmelsen är ”ovillkorligt” samt 3) att regeln i rättsakten är ”klar och 
precis”.6

Enligt EU-rätten kan rättsakter ges två olika typer av direkt effekt. Nor-
malt gäller att bestämmelser i EU:s primärrätt (fördragen och stadgan) kan ges 
”horisontell direkt effekt”. Horisontell direkt effekt betyder att bestämmelsen 
kan åberopas direkt mellan privata rättssubjekt, t.ex. mellan en arbetstagare 
och en arbetsgivare. Den andra typen av direkt effekt kallas för ”vertikal direkt 
effekt”. EU:s sekundärrättsliga direktiv kan bara ge upphov till vertikal direkt 
effekt. Det betyder att om ett direktiv inte har införlivats eller om det har inför-
livats felaktigt i nationell lagstiftning kan ett privat rättssubjekt bara vända sig 
mot staten. Enligt EU-domstolens praxis ska varje företrädare för det allmänna 
betraktas som ”staten” oavsett om den agerar i egenskap av arbetsgivare eller 
offentlig myndighet.7

I Bauer och Willmeroth var Bauer anställd av staden Wuppertal som följ-
aktligen är att betrakta som en företrädare för staten enligt EU-domstolens 

3 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, 6 u., 2018, s. 114.
4 Artikel 288 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
5 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, 6 u., 2018, s. 115.
6 Se t.ex. Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder, 6 u., 2018, s. 115 och 

Michal Bobek, The effects of EU law in the national legal systems, i Catherine Barnard och 
Steve Peers (red.), European Union Law, 2017, s. 143–176, s. 148. I den aktuella domen 
redogörs för samma rekvisit i p. 70 med vidare hänvisning till domen Dominguez, C-282/10, 
EU:C:2012:33 p. 33.

7 I den aktuella domen redogörs för denna vida tolkning av begreppet ”staten” i p. 70 med 
vidare hänvisning till domen Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33 p. 38.
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praxis. I det förhållandet skulle följaktligen änkan Bauer kunna förlita sig på 
arbetstidsdirektivets vertikala direkta effekt. Änkan Broßonns före detta man 
var emellertid anställd av ett privat rättssubjekt. Till skillnad från änkan Bauer 
kan hon inte göra den vertikala direkta effekten tillämplig i rättsförhållandet 
mot sin före detta mans arbetsgivare.8 Enligt EU-domstolens praxis skulle hon 
däremot kunna vända sig mot staten och begära skadestånd.9 Detta betyder att 
en arbetstagares möjligheter att få rätt är större när arbetstagaren är anställd av 
det allmänna jämfört med om arbetstagaren skulle vara anställd av ett privat 
rättssubjekt.

Till skillnad från vad som gäller för direktiv kan EU:s primärrätt ha hori-
sontell direkt effekt. Sedan den 1 december 2009 utgör EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna (stagdan) en del av EU:s primärrätt. Trots att 
stadgan är en del av primärrätten var det länge osäkert om den har horisontell 
direkt effekt.10 I Association de méditation sociale 11 öppnade EU-domstolen för 
att stadgan skulle kunna ha horisontell direkt effekt. Domstolen kom i det fallet 
dock fram till att åtminstone inte artikel 27 skulle ha horisontell direkt effekt. 
I Egenberger 12 fastslog EU-domstolen att artikel 47 i stadgan som handlar om 
rätt till effektiva rättsmedel har direkt effekt. Rätten till effektiva rättsmedel är 
emellertid riktad till staten och det var följaktligen inte fråga om horisontell 
direkt effekt.

Artikel 31 i stadgan har rubriken ”rättvisa arbetsförhållanden”. I p. 2 i den 
artikeln anges att ”[v]arje arbetstagare har rätt till en begränsning av den maxi-
mala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester”. Det 
är mot denna bakgrund som den tyska domstolen frågade om änkan Broßonn, 
med stöd av stadgans eventuella horisontella direkta effekt, skulle kunna utkräva 
sin före detta mans semesterersättning direkt av arbetsgivaren Willmeroth.

2.3 EU-domstolens prövning

2.3.1 Tysk rätt är inte förenlig med EU:s semesterrätt

Vad gäller den tyska rättens förenlighet med EU:s semesterrätt gör EU-domsto-
len en tvådelad prövning. Den prövar dels om tysk rätt är förenlig med arbets-

8 I sitt förslag till avgörande av den här refererade domen gör generaladvokat Yves Bot en poäng 
av att det är otillfredsställande att personer som är anställda av det allmänna jämfört med 
personer som är anställda av privata rättssubjekt har olika möjligheter att få rätt, generaladvo-
katens förslag till avgörande, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:337 särskilt p. 48, 51, 57 
och 66.

9 Det ledande rättsfallet för möjligheten att få skadestånd av staten för ett felaktigt genomfört 
direktiv är Francovich m.fl., C-6/90 och C-9/90, EU:C:1991:428.

10 Michal Bobek, The effects of EU law in the national legal systems, i Catherine Barnard och Steve 
Peers (red.), European Union Law, 2017, s. 143–176, s. 151.

11 Mål C-176/12, EU:C:2014:2.
12 Mål C-414/16, EU:C:2018:257.
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tidsdirektivet, dels om tysk rätt är förenlig med stadgan. Denna tvådelade pröv-
ning har betydelse för den senare frågan om hur semesterrätten kan få direkt 
effekt. Om tysk rätt är i strid med arbetstidsdirektivet kan rätten till semester 
enligt artikel 7 i arbetstidsdirektivet få vertikal direkt effekt. Om tysk rätt dess-
utom är i strid med stadgan kan rätten till semester få horisontell direkt effekt.

EU-domstolen inleder sina domskäl med att förklara att rätten till årlig 
betald semester enligt artikel 7 i arbetstidsdirektivet är en ”princip av särskild 
betydelse i unionens sociala regelverk”. Det innebär att de nationella myndig-
heterna är skyldiga att genomföra den principen endast inom de gränser som 
uppställs i arbetstidsdirektivet. Inte heller får principen tolkas restriktivt till 
arbetstagarnas nackdel.13

Enligt praxis från EU-domstolen består rätten till årlig betald semester av två 
delar. Dels ska lön utgå under semestern i syfte att möjliggöra semesteruttag, 
dels ska semestern innebära en period av avkoppling och fritid. Semestertid kan 
enligt artikel 7 p. 2 i arbetstidsdirektivet inte bytas ut mot kontant ersättning 
förutom när anställningen upphör. Om en arbetstagare inte har tagit ut sin 
semester när anställningen upphör ska arbetstagaren dock få outnyttjad semes-
tertid ersatt i pengar enligt samma bestämmelse.

Enligt 7 §, stycke 4 i den tyska semesterlagen (Bundesurlaubsgesetz) ska 
ersättning utgå om semesterledighet inte tagits ut när anställningsförhållandet 
upphör. Enligt 1922 § stycke 1 i den tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch) 
ska en avlidens kvarlåtenskap i sin helhet övergå till arvingen eller arvingarna. 
Enligt tysk rätt får dock inte semesterersättning ingå i kvarlåtenskapen. Det 
betyder i praktiken att semesterersättning inte utbetalas när en anställning upp-
hört på grund av att arbetstagaren dött.

EU-domstolen menar att det tyska rättsläget är oförenligt med artikel 7 i 
arbetstidsdirektivet. Som skäl för sin tolkning anför de att ”rätten till kontant 
ersättning då anställningen upphör på grund av arbetstagarens dödsfall är abso-
lut nödvändig för att den ändamålsenliga verkan av arbetstagarens rätt till årlig 
betald semester ska kunna säkerställas”.14 Det står således klart att tysk rätt är 
oförenlig med arbetstidsdirektivet.

Nästa fråga som EU-domstolen prövar är om tysk rätt också är oförenlig 
stadgan. Som nämnts tidigare i detta referat är rätten till årlig betald semester 
upptagen i artikel 31 p. 2 som en grundläggande rättighet. Stadgan blir bara 
tillämplig i de fall där medlemsstaterna tillämpar EU-rätt. Eftersom domen rör 
det tyska genomförandet av arbetstidsdirektivet är stadgan tillämplig, enligt 
EU-domstolen.15

När EU-domstolen har fastslagit att stadgan är tillämplig går den över till att 
pröva hur rätten till årlig betald semester enligt artikel 31 p. 2 i stadgan ska tol-

13 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 38.
14 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 50.
15 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 52–53.
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kas.16 Domstolen konstaterar att det framgår av såväl artikel 6 p. 1 tredje stycket 
i Fördraget om den Europeiska Unionen (FEU) som enligt artikel 52 p. 7 i 
stadgan  att förklaringarna avseende stadgan ska beaktas när den tolkas. Artikeln 
om rätt till semester grundar sig enligt förklaringarna till stadgan på flera gamla 
EU-rättsliga rättsakter samt Europarådets sociala stadga.17

Eftersom exakt samma ordalydelse som i artikel 7 i arbetstidsdirektivet åter-
finns i det gamla arbetstidsdirektivet som artikel 31 p. 2 i stadgan enligt för-
klaringarna grundar sig på kan EU-domstolens rättsbildning avseende artikel 
7 i arbetstidsdirektivet beaktas vid tolkningen av stadgan. Med andra ord kan 
man säga att EU-domstolen menar att artikel 7 i arbetstidsdirektivet inbegrips 
i stadgans artikel 31 p. 2.

Eftersom rättsbildningen vid tolkningen av artikel 7 inbegrips i stadgan gäl-
ler stadgans regler om hur rättigheter får begränsas. Rättigheter enligt stad-
gan får bara begränsas på det sätt som följer av artikel 52 p. 1 i stadgan. Av 
denna artikel följer att en rättighet i stadgan bara får begränsas med beaktande 
av rättighetens väsentliga innehåll. Det betyder att medlemsstaterna aldrig får 
avvika från den princip som följer av artikel 7 i arbetstidsdirektivet enligt artikel 
31 p. 2 i stadgan. Eftersom tysk rätt inte garanterar semesterersättning när en 
arbetstagare dött är tysk rätt oförenlig även med stadgan.

2.3.2 Rätten till semester har horisontell direkt effekt på grund av stadgan

När EU-domstolen slagit fast att tysk rätt är oförenlig med såväl artikel 7 i 
arbetstidsdirektivet som artikel 31 p. 2 i stadgan går domstolen vidare för att 
avgöra om EU-rätten ska få genomslag i kollisionen med nationell rätt. Denna 
prövning blir olika i de två målen med hänsyn till att den ene av de avlidna 
arbetstagarna var anställda av ”staten” genom staden Wuppertal, medan den 
andre var anställd av ett privat rättssubjekt. I det målet som rörde en arbets-
tagare som var anställd av staten räcker det att EU:s semesterrätt får vertikal 
direkt effekt. Det räcker följaktligen att arbetstidsdirektivet kan tillmätas direkt 
effekt. För att EU:s semesterrätt ska få genomslag i fallet där den avlidne arbets-
tagaren varit anställd av ett privat rättssubjekt måste EU-rätten ges horisontell 
direkt effekt.

EU-domstolen prövar först om arbetstidsdirektivet har direkt effekt. Som 
nämndes i avsnittet ovan krävs att innehållet i bestämmelsen är ovillkorligt 
samt att regeln är klar och precis. Domstolen menar vid denna prövning att 
artikel 7 p. 2 om rätten till kontant ersättning för innestående semestertid när 
en anställning upphör är ovillkorlig eftersom det inte kan genomföras på något    

16 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 55.
17 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 55.
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annat sätt än genom betalning.18 Vidare garanteras rätten direkt i direktivet 
utan att vara beroende av några andra villkor än de som föreskrivs där.19 Följ-
aktligen är bestämmelsen tillräckligt klar och precis.

EU-domstolen betonar i domen den gamla rättssatsen om att direktiv inte 
kan få horisontell direkt effekt, men att det räcker med vertikal direkt effekt 
för att änkan Bauer ska få sin avlidne makes semesterersättning eftersom han 
var anställd av ”staten”.20 Änkan Broßonn kan emellertid inte stödja sig på den 
vertikala direkta effekten i förhållandet till sin före detta makes arbetsgivare 
eftersom arbetsgivaren var ett privaträttsligt subjekt. För att semesterrätten ska 
få horisontell direkt effekt måste EU-domstolen pröva om stadgan har direkt 
effekt.

I likhet med prövningen av om direktivet kunde ha direkt effekt måste också 
innehållet i artikel 31 p. 2 vara ovillkorligt samtidigt som regeln är klar och 
precis. Vid prövningen om innehållet i stadgans artikel 31 p. 2 är ovillkorligt 
har det stor betydelse att semesterrätten är ”en princip av väsentlig betydelse i 
unionens sociala regelverk”.21 Eftersom artikel 31 p. 2 bara ger uttryck för en 
sådan princip innebär det att hela principen kan betraktas som innehållet i arti-
kel 31 p. 2. På det sättet som principen har tolkats av EU-domstolen följer en 
rätt till kontant ersättning för årlig semester som inte tagits ut när anställningen 
upphör.22 Eftersom ordalydelsen i artikel 31 p. 2 i stadgan är ”tvingande” ska 
varje arbetstagare ha rätt till årlig betald semester. Utan att i detta samman-
hang använda begreppet ”klar och precis” konstaterar EU-domstolen att artikel 
31 p. 2 är ”tillräcklig för att ge arbetstagarna en rätt som i sig kan åberopas i 
en tvist med deras arbetsgivare i en situation som omfattas av unionsrätten och 
därmed stadgans tillämpningsområde”.23 Artikel 31 p. 2 i stadgan har följakt-
ligen direkt effekt.

Eftersom det inte är fråga om direkt effekt av ett direktiv finns inte begräns-
ningen som innebär att direkt effekt bara kan åberopas vertikalt. I stadgan finns 
dock en bestämmelse i artikel 51 p. 1 av vilken det följer att stadgan riktar sig 
till ”unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna endast 
när dessa tillämpar unionsrätten”. Denna artikel skulle kunna tolkas som att 
stadgan inte kan åberopas horisontellt. Så får dock inte stadgan tillämpas enligt 
EU-domstolen. Även om artikel 51 p. 1 inte nämner någonting om hur den ska 
tillämpas i förhållanden mellan enskilda, finns det inte någonting som utesluter 
att den kan vara tillämplig i sådana förhållanden. Det betyder därför att stad-

18 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 72.
19 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 72.
20 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 75.
21 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 80–83.
22 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 83 med vidare hänvis-

ning till Robinson-Steele m.fl., C-131/04 och C-257/04, EU:C:2006:177, p. 48 och 68.
23 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 85.
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gans artikel 31 p. 2 har horisontell direkt effekt och att de tyska domstolarna är 
skyldiga att se till att EU:s semesterrätt får företräde framför tysk rätt.

3. STADGANS DIREKTA EFFEKT
3.1 Vilka bestämmelser i stadgan har direkt effekt?

Som följer av domen ska inte alla bestämmelser i stadgan ges horisontell direkt 
effekt. För att avgöra vilka bestämmelser i stadgan som har direkt effekt ska en 
likartad trestegsprövning som gäller för om direktiv har direkt effekt.24 Pröv-
ningen för om bestämmelser i direktiv och bestämmelser i stadgan har direkt 
effekt har två gemensamma steg. Det betyder att 1) nationell rätt inte är förenlig 
med stadgan och 2) att innehållet i bestämmelsen ska vara ”ovillkorligt”. I det 
tredje steget synes emellertid prövningarna skilja sig åt. Medan det för direktiv 
krävs att regeln är ”klar och precis”, krävs det för att en bestämmelse i stadgan 
ska få direkt effekt att regeln är ”tvingande”.25 I det följande redogör jag för hur 
dessa rekvisit ska tillämpas.

3.2 När är nationell rätt oförenlig med stadgan?

För att nationell rätt ska vara oförenlig med stadgan krävs det att saken omfattas 
av stadgans tillämpningsområde. Enligt EU-domstolen är stadgan alltid till-
lämplig för frågor som omfattas av unionsrätten.26 I materiellt hänseende står 
det följaktligen klart att stadgans tillämpningsområde är brett. Mot bakgrund 
av ordalydelsen i artikel 51 p. 1 i stadgan kan man dock fråga sig om stadgans 
tillämpningsområde är begränsat till EU-myndigheter och medlemsstater. I 
denna artikel anges nämligen att ”[b]estämmelserna i denna stadga riktar sig 
[…] till unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna 
endast när dessa tillämpar unionsrätten”. Enligt EU-domstolen hindrar inte 
den skrivningen att stadgan också tillämpas i rättsförhållanden mellan enskil-
da.27 Tvärtom menar EU-domstolen att bestämmelsen inte kan tolkas så att den 
systematiskt skulle utesluta en sådan möjlighet.28

Sammanfattningsvis är stadgan materiellt sett alltid tillämplig när unionsrät-
ten är tillämplig. Därutöver kan den alltså också tillämpas i förhållanden mellan 
enskilda och således ges horisontell direkt effekt.

24 Se vidare om direkt effekt av direktiv i avsnitt 2.2.2 ovan.
25 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 85.
26 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 84; Association 

de médiation sociale, C-176/12, EU:C2014:2, p. 42 och Åkerberg Fransson, C-617/10, 
EU:C:2013:105, p. 19.

27 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 87.
28 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 87.
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3.3 Hur fastställs innehållet i en bestämmelse i stadgan?

Det är framförallt tolkningen av vilket innehåll en bestämmelse i stadgan har 
som skiljer sig från andra prövningar om andra EU-rättsakter har direkt effekt. 
Innehållet i en bestämmelse i stadgan ska nämligen läsas i ljuset av de förkla-
ringar som gjordes i samband med att stadgan antogs.29 Att stadgan ska tolkas 
på detta sätt följer av artikel 6 p. 1 tredje stycket i FEU och artikel 52 p. 7 i stad-
gan. Följaktligen kan en till synes innehållslös artikel representera innehållet i 
en hel princip. Så är fallet med t.ex. rätten till semester i artikel 31 p. 2. Det 
sagda betyder att i de delar som stadgan har varit avsedd att kodifiera befintlig 
EU-rätt kan stadgan få stor betydelse. Om syftet med en bestämmelse i stadgan 
tvärtom inte har varit att kodifiera befintlig rätt, så är innehållet i bestämmelsen 
att betrakta som värdelöst.

3.4 Hur vet man om en regel i stadgan är tvingande?

Som nämndes inledningsvis i avsnitt 3.1 skiljer sig det tredje steget i pröv-
ningen om en bestämmelse i stadgan kan ges direkt effekt från det tredje ste-
get om en bestämmelse i ett direktiv kan ges direkt effekt. Rekvisitet att en 
bestämmelse i stadgan ska vara ”tvingande” förefaller vara ett högre ställt krav 
än att en bestämmelse ska vara ”klar och precis”. De båda rekvisiten synes ligga 
mycket nära varandra. Enligt min mening bör det dock vara så att det krävs att 
en bestämmelse först är klar och precis för att den ska kunna vara tvingande. 
Tvingande verkar således vara ytterligare ett steg i bedömningen av en regel som 
ska gälla för att stadgan ska få direkt effekt.

I prövningen om en regel är ”tvingande” får ordalydelsen av en regel i stad-
gan betydelse. I domstolens praxis har tidigare t.ex. rätten till information och 
samråd i stadgans artikel 27 inte tillmätts direkt effekt.30 I Bauer och Willmeroth 
jämför EU-domstolen artikel 31 p. 2 med artikel 27 och kommer fram till 
att det föreligger en viktig skillnad mellan dem.31 Artikel 31 p. 2 föreskriver 
att ”[v]arje arbetstagare har rätt till […] årlig betald semester”. I artikel 27 
föreskrivs att ”[a]rbetstagarna eller deras representanter ska på lämpliga nivåer 
garanteras rätt till information och samråd vid lämplig tidpunkt, i de fall och 
på de villkor som föreskrivs i unionsrätten samt i nationell lagstiftning och praxis” 
(min understrykning).32 Den viktiga skillnaden mellan de båda artiklarna är 
enligt EU-domstolen att rätten till samråd och information enligt artikel 27 är 

29 Förklaringarna till stadgan publicerades i EUT i anslutning till stadgan, se EUT 2007/C 
303/02.

30 Association de méditation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2.
31 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 84–85.
32 Erik Sjödin har mot bakgrund av EU-domstolens praxis beskrivit artikel 27 som en rättighet 

utan kärna, se vidare Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande, ak. avhandling 2015, 
s. 292 f.
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beroende av att den genomförs i unionsrätten eller i nationell lagstiftning och 
praxis, medan rätten till årlig betald semester enligt artikel 31 p. 2 är ”tillräck-
lig för att ge arbetstagarna en rätt som i sig kan åberopas i en tvist mot deras 
arbetsgivare”.33

4. ÄR SEMESTER EN GRUNDLÄGGANDE 
RÄTTIGHET ELLER EN PRINCIP?

I domen fastslår EU-domstolen att rätten till årlig betald semester enligt artikel 
31 p. 2 är en grundläggande rättighet enligt stadgan.34 Den grundläggande rät-
tigheten i artikel 31 p. 2 ger emellertid uttryck för en ”princip av väsentlig bety-
delse i unionens sociala regelverk”. Detta kan te sig något förvirrande. Enligt 
stadgan har nämligen principer ett lägre värde än rättigheter. Det uppställs såle-
des lägre krav för när en princip får inskränkas enligt artikel 52 p. 4 jämfört med 
när en grundläggande rättighet får inskränkas enligt artikel 52 p. 1. Vad som 
är en princip som får inskränkas enligt artikel 52 p. 4 i stadgan får följaktligen 
inte förväxlas med vad som är en ”princip av väsentlig betydelse i unionens 
sociala regelverk” och inte heller med vad som är en ”allmän rättsprincip” i EU. 
I t.ex. Mangold 35 ansågs förbudet mot diskriminering på grund av ålder vara en 
allmän rättsprincip som i sig ska vara horisontellt direkt tillämplig.

Som svar på den rubricerade frågan fastslår domstolen i den aktuella domen 
att rätten till semester är en ”princip av väsentlig betydelse i unionens sociala 
regelverk”. Eftersom artikel 31 p. 2 ger uttryck för denna väsentliga princip 
är rätten till semester också en grundläggande rättighet som åtnjuter stadgans 
högsta skydd vad gäller inskränkningar.

5. ÄR DOMEN BANBRYTANDE?
I EU-rätten är det ibland svårt att urskilja vad som är en banbrytande dom 
och vad som inte är det. Många gånger visar det sig först senare, genom att 
EU-domstolens hänvisar tillbaka till en viss dom, att den ska tillmätas särskilt 
stor betydelse. Genom domen ger EU-domstolen för första gången horisontell 
direkt effekt åt rätten till semester med stöd av stadgans artikel 31 p. 2. Indirekt 
innebär EU-domstolens dom att de rättssatser som utbildats vid tolkningen av 
arbetstidsdirektivet får horisontell direkt effekt.

33 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 85. Se även Egenberger, 
C-414/16, EU:C:2018:257, p. 76 i vilket EU-domstolen slog fast att stadgans förbud mot 
diskriminering i artikel 21 p. 1 är tillräckligt när det är fråga om diskriminering p.g.a. religion.

34 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871, p. 58.
35 Mål C-144/04, EU:C:2005:709.
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Det är dock varken första gången som EU-domstolen indirekt ger bestäm-
melser ur ett direktiv horisontell direkt effekt eller första gången som EU-dom-
stolen ger en bestämmelse i stadgan horisontell direkt effekt.36 Det är inte heller 
den första domen där EU-domstolen öppnar för att använda den metod som nu 
används för att ge bestämmelser i stadgan horisontellt direkt effekt.37 Däremot 
är domen en tydlig bekräftelse på att bestämmelser i stadgan kan ges horisontell 
direkt effekt och att det är möjligt att en regel i stadgan kan representera en all-
män rättsprincip. Följaktligen är kanske inte domen i sig banbrytande, men den 
bekräftar och syr ihop den rättssats som EU-domstolen skapade i Mangold 38 
med den möjlighet till horisontell direkt effekt av stadgan som EU-domsto-
len öppnade för i Association de méditation sociale 39 och med den horisontella 
direkta effekt som stadgan gavs i Egenberger.40

Att domen också har ett högt prejudikatvärde följer av flera formella indika-
tionsmarkörer. Här kan t.ex. nämnas att domen meddelades av EU-domstolens 
stora avdelning och att generaladvokatens förslag till avgörande betonar möj-
ligheten till den rättsutveckling som domen sedan resulterade i. Att ytterligare 
två domar på samma tema (tysk semesterrätts förenlighet med EU-rätten) med-
delades samma dag i den stora avdelningen kan också ses som att domstolen 
haft för avsikt att verkligen markera rättsutvecklingen.41 I en av de två andra 
domarna den dagen gavs också stadgans artikel 31 p. 2 horisontell direkt effekt. 
Att domskälen i den domen hänvisade till Bauer och Willmeroth kan nog inte 
bara ses som en kronologisk tillfällighet, utan det bör ses som att EU-domstolen 
anser att Bauer och Willmeroth är ett starkt prejudikat. En annan indikation på 
att EU-domstolen själv tillmäter domen stor betydelse är att den på sin hem-
sida publicerade ett pressmeddelande om domen.42 EU-domstolen publicerar 

36 EU-domstolen har tidigare gett ett slags indirekt horisontell direkt effekt till direktiv genom 
att ge de bakomliggande principerna horisontell direkt effekt. Se härom t.ex. Mangold, 
C-144/04, EU:C:2005:709, och Kücükdevici, C-555/07, EU:C:2010:21, i vilka förbud mot 
diskriminering på grund av ålder ansågs vara en allmän princip som skulles ges horisontell 
direkt effekt. EU-domstolen har tidigare också gett artikel 47 i stadgan horisontell direkt 
effekt. Se om detta Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257.

37 Se t.ex. generaladvokatens förslag till avgörande generaladvokatens förslag till avgörande, 
C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:337, p. 58–65 med redogörelse för den metod för 
horisontell direkt effekt av stadgan som EU-domstolen öppnar för i domen Association de 
méditation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2. I den domen kom dock inte den i det aktuella 
fallet tillämpliga artikel 27 i stadgan att få horisontell direkt effekt. Se vidare t.ex. Petra 
Herzfeld-Olsson, Possible Shielding Effects of Article 27 on Workers’ Rights to Information and 
Consultation in the EU Charter of Fundamental Rights, i The International Journal of Compa-
rative Labour Law and Industrial Relations, 2016 s. 251–273.

38 Mål C-144/04, EU:C:2005:709.
39 Mål C-176/12, EU:C:2014:2.
40 Mål C-414/16, EU:C:2018:257.
41 Generaladvokatens förslag till avgörande, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:337, p. 53, 

57 och 95.
42 EU-domstolens pressmeddelande 164/18. Det ska noteras att pressmeddelandena i och för 

sig inte är bindande för domstolen, utan bara avsedda för allmänheten.
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bara pressmeddelanden för vissa av domstolens domar och generaladvokatens 
förhandsavgöranden.43

Sammanfattningsvis är domen inte i sig är banbrytande, men den bekräftar 
tidigare domar som banbrytande och på så sätt förtydligar den rättsläget om hur 
stadgan kan få horisontell direkt effekt.

6. AVSLUTANDE KOMMENTARER
Ur ett arbetsrättsligt perspektiv innebär EU-domstolens dom att en större del av 
ansvaret för EU:s arbetsrätt i praktiken flyttas över till arbetsgivarna som själva 
måste kontrollera om nationell rätt överensstämmer med EU-rätten. Samti-
digt innebär domen att det otillfredsställande rättsläge som grundar sig på att 
direktiv inte kan få horisontell direkt effekt och som alltjämt innebär att den 
arbetstagare som är anställd av en privat arbetsgivare har sämre möjligheter att 
få rätt jämfört med den som är anställd av det allmänna något utjämnas. Det 
innebär att den arbetstagare som är anställd av ett privat rättssubjekt i större 
utsträckning kan förlita sig på EU-rättens företräde framför nationell rätt.

Jag ser rättsutvecklingen som ett naturligt led i en ständigt ökande europeisk 
integration som sedan det i Costa mot E.N.E.L.44 fastslogs att EU-rätten har 
företräde framför nationell rätt till stor del har drivits på av EU-domstolen.

43 Under år 2018 publicerades t.ex. 207 pressmeddelanden. Antalet pressmeddelanden kan sät-
tas i relation till att EU-domstolen år 2018 avgjorde 1 769 mål, se EU-domstolens pressmed-
delande nr 39/19.

44 Mål C-6/64, EU:C:1964:66.
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