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 I 

Sammanfattning 
 

När en investerare vill investera utomlands finns många risker som måste beräknas, analyseras och 
hanteras. Utöver olika ekonomiska risker finns politiska risker. En investerare kan, för att hantera 
dessa politiska risker, välja att investera i en stat med vilken Sverige har ett bilateralt 
investeringsskyddsavtal. Dessa avtal reglerar både materiellt investeringsskydd, det vill säga hur en 
investerare ska behandlas, och processuellt skydd, det vill säga möjligheten för en investerare att 
väcka talan mot staten investeraren investerar i genom ett internationellt skiljeförfarande. Sverige 
har idag 66 stycken bilaterala investeringsskyddsavtal i kraft, varav tolv stycken är slutna med 
länder inom EU. Antalet bilaterala investeringsskyddsavtal slutna mellan EU-länder, intra-EU BIT, 
ökade avsevärt i och med att unionen utvidgades år 2004 och 2007. Sedan dess har avtalens 
förenlighet med EU-rätten diskuterats i litteraturen, i skiljedomstolar och nyligen även i EU-
domstolen i det så kallade Achmea-målet.  
 
I uppsatsen kartläggs och analyseras argumenten i diskussionen om relationen mellan intra-EU BIT 
och EU-rätten. Vidare analyseras vilken del av investeringsskyddet som intra-EU BIT-förespråkare 
anser vara mest betydelsefull. Från resonemanget och analysen i uppsatsen dras slutsatsen att det är 
ISDS-systemet, tvistelösningssystemet där en investerare kan väcka talan mot en stat, som kan anses 
utgöra den mest betydelsefulla delen av investeringsskyddet i intra-EU BIT:en. Därefter analyseras 
huruvida ett investeringsskydd innehållande ett ISDS-förfarande kan vara förenligt med principen 
om ömsesidigt erkännande och förtroende. I uppsatsen konstateras att ISDS-förfarandet inte kan 
vara förenligt denna princip och att problematiken inte kan lösas genom en juridisk debatt utan 
måste diskuteras på en politiskt hög nivå. 
 
Nyckelord: investeringsrätt, bilaterala investeringsskyddsavtal, intra-EU BIT, FDI, 
direktinvesteringar, ömsesidigt erkännande, ömsesidigt förtroende, fri rörlighet för kapital och 
betalningar, EU-rätt, tvistelösningsmekanism, ISDS-klausul, Micula, Achmea. 
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Abstract 
 

When investing abroad, an investor is faced with many risks that need to be thoroughly analysed in 
order to be mitigated. Risks are not only financial, but also political. An investor may, to mitigate 
these risks, choose to invest in states with which Sweden has a bilateral investment treaty, a so called 
BIT. BIT do not only regulate treatment of the investor and the investment, which is the material 
investment protection; but also the jurisdictional possibility of the investor to raise charges against 
the state of in which the investment has taken place in case of violation of investment rights, 
procedural investment protection. Today, Sweden has 66 BITs in force, out of which twelve are 
concluded with EU member states, so called intra-EU BIT. The number of intra-EU BITs grew 
significantly as a result of the enlargement of the union in the year of 2004 and 2007. Since then, 
the agreements’ compatibility with the EU legislation has been a subject of discussion within 
literature, investment arbitrations and recently in the European Court of Justice in the Achmea case. 
 
This thesis aims to establish and analyse the context of the discussions flourishing the relationship 
between the intra-EU BITs and the EU legislation. Additionally, the author intends to identify which 
argumentation regarding investment protection, that by intra-EU BIT praisers is considered to be 
the most impactful. As a result, the conclusion of the thesis is that it is the ISDS-system, the investor-
state dispute settlement, in which an investor can raise charges towards a state, that is the most 
valuable part of the investment protection given by the intra-EU BITs. Accordingly, it is analysed 
weather investment protection containing an ISDS-system can be compatible with the principle of 
mutual trust and recognition. In the thesis it is concluded that the ISDS-system cannot be considered 
to be compatible with the principle and that this problem should be debated on a high political level 
and cannot be solved through a legal debate. 
 
Keywords: investment law, bilateral investment treaties, intra-EU BIT, FDI, foreign direct 
investment, mutual trust, mutual recognition, EU law, free movement of capital, investment dispute 
settlement, investor state dispute settlement, ISDS, Micula, Achmea.  
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Kapitel 1 - Inledning 
1.1 Problembakgrund 
När ett svenskt företag vill direktinvestera utomlands finns det många risker att ta hänsyn till. En av 
de risker som kan föreligga är att det land företaget väljer att investera i, värdstaten, kort efter den 
utländska investeringen, fattar ett beslut eller förändrar nationella lagar som får en negativ 
ekonomisk konsekvens för investeraren. Det kan exempelvis vara en situation där en stat beslagtar 
mark på ett olovligt sätt för att bygga en järnväg, eller att en stat efter att ha privatiserat en sektor 
väljer att förstatliga sektorn igen. Ytterligare en risk kan vara att utländska företag behandlas 
annorlunda än inhemska företag, eller att investeraren till och med nekas rättigheten att få tillgång 
till rättssystemet. De beskrivna riskerna kallas ofta politiska risker. Politiska risker skapar en brist 
på förutsägbarhet och hämmar därför ett företags möjlighet att bedriva sin affärsverksamhet. Ett sätt 
för investeraren att skydda sig mot dessa risker är att investera i ett land med vilket Sverige har ett 
bilateralt investeringsskyddsavtal, ett så kallat BIT, vilket är en förkortning för bilateral investment 
treaty. De bilaterala investeringsskyddsavtalen utgör idag den viktigaste rättskällan inom den 
internationella investeringsrätten. Den internationella investeringsrätten är det rättsområde som 
reglerar relationen mellan utländska investerare, det vill säga privata aktörer, och den stat de väljer 
att investera i. Den internationella investeringsrätten finns till för att åskådliggöra och minimera 
politiska risker, och därmed skydda och skapa förutsägbarhet för de investerare som vill kunna 
beräkna sitt risktagande när de väljer att investera utomlands.1 
 

Ett BIT skapas genom att två stater sluter avtal om att ömsesidigt främja och skydda investeringar.2 
BIT:en innehåller bestämmelser och principer om investeringsskydd, vilket utgör det materiella 
investeringsskyddet.3 Utöver materiella bestämmelser innehåller BIT:en regler om tvistelösning i 
form av klausuler som möjliggör för investerare att väcka talan mot en stat i ett internationellt 
skiljedomsförfarande. Klausulerna innebär att staterna, i det fall en tvist skulle uppstå mellan en 
investerare med någon av staternas nationalitet och den andra staten, på förhand samtyckt till 
tvistelösning genom ett internationellt skiljedomsförfarande, kallat Investor-State Dispute 
Settlement och förkortas ISDS.4 Sverige har idag 66 stycken BIT i kraft varav tolv är slutna med 
länder inom EU.5 I uppsatsen benämns BIT som slutits mellan två EU-medlemsländer som intra-
EU BIT. BIT slutna mellan ett EU-medlemsland och ett tredje land, det vill säga ett land som inte 
är medlem i EU, benämns som extra-EU BIT. Under de senaste åren har intra-EU BIT:ens 
förenlighet med EU-rätten ifrågasatts av bland andra ett antal medlemsstater och kommissionen i 
internationella investeringsrättsliga skiljedomar och i EU-domstolen samt diskuterats mycket i 

                                                
1 Kommerskollegium, Investeringsskyddsavtal (BITs) - så funkar de, s. 1. 
2 Kommerskollegium, Investeringsskyddsavtal (BITs) - så funkar de, s. 1f. 
3 Dolzer, Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 76. 
4 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 76. 
5 UNCTAD Investment Policy HUB, International investment Agreements Navigator, (hämtad 2017-11-24). 
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litteraturen.6 För svensk del är frågan mycket aktuell eftersom kommissionen också har inlett ett 
överträdelseförfarande mot Sverige. Överträdelseförfarandet grundas i att kommissionen uppmanat 
Sverige att avsluta sina intra-EU BIT eftersom kommissionen anser att de är oförenliga med EU-
rätten.7 

 

1.2. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att inledningsvis kartlägga och kategorisera den juridiska debatten om 
relationen mellan intra-EU bilaterala investeringsskyddsavtal och EU-rätten samt analysera 
argumenten som lagts fram. Syftet är vidare att från ett EU-rättsligt perspektiv analysera huruvida 
en särskild skyddsreglering för utländska direktinvesteringar inom EU, kan anses vara förenligt med 
ändamålen för den inre marknaden och i synnerhet med hänsyn till EU-rättens princip om 
ömsesidigt erkännande och förtroende. 
 

1.3. Problemformulering 
1. Vilka argument har framförts i diskussionen om problematiken i relationen mellan intra-EU 

BIT:en och EU-rätten? 
2. Kan en särskild skyddsreglering för investeringsskydd, och syftet och funktionen med en 

sådan, anses förenlig med ändamålen för den inre marknaden med utgångspunkt i principen 
om ömsesidigt erkännande och förtroende?  

a. Vilka behov är det medlemsstaterna vill tillfredsställa med en särskild 
investeringsskyddsreglering, dels för eget intresses och för sina investerares intressens 
skull? 

b. Kan investeringsskyddsfunktionen som intra-EU BIT förespråkarna anser vara 
viktigast anses vara förenlig med principen om ömsesidigt erkännande och förtroende? 

 

1.4. Metod och material 
Uppsatsens huvudsakliga och övergripande metod är en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska 
metoden är en vanligt förekommande metod inom många juridiska discipliner och används till att 
systematisera och tolka gällande rätt. Rättsdogmatiken syftar ofta till att förklara rättssystem som 
en sammanhängande struktur med huvudregler och undantag, och använder sig av flertalet 
traditionella juridiska argumentationsmedel. Den rättsdogmatiska metoden innefattar också analys 
och kategorisering av juridiska begrepp. Argumentationskedjorna och begreppsanalysen skapar 
tillsammans en beskrivning av gällande rättsregler. Den traditionella rättskälleläran är en viktig del 
av rättsdogmatiken. Genom den rättsdogmatiska metoden kan en författare systematisera rättskällor 
och argument, utreda rättskällornas och argumentens legitimitet, vikt och auktoritet, det vill säga 
analysera och kritisera de olika juridiska argumenten och den gällande rätten, för att därigenom 

                                                
6 Se uppsatsens tredje och fjärde kapitel. 
7 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande: Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att avsluta sina EU-
interna bilaterala investeringsavtal. 
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utveckla normativa ståndpunkter.8 Den rättsdogmatiska metodens utformning innebär att metoden 
huvudsakligen bör användas som ett ramverk och en struktur inom vilket en författare sedan kan 
behandla sitt material med olika tolkningsverktyg. I enlighet med denna syn på metodens 
användningsområde, används metoden i uppsatsen som en övergripande metod för att kartlägga, 
kategorisera och sedan analysera olika juridiska ståndpunkter i diskussionerna om relationen mellan 
intra-EU BIT:en och EU-rätten samt för att besvara den första frågeställningen.9 
 

För att analysera och besvara den andra frågeställningen används en teleologisk tolkningsmetod. 
Inom EU-rätten används flertalet tolkningsmetoder men den metod som EU-domstolen främst 
använder sig av för att tolka EU-rättsakter, förutom textuella tolkningar, är den teleologiska 
tolkningsmetoden som är en typ av ändamålstolkning.10 Den teleologiska metoden kallas också den 
ändamålsorienterade lagtolkningsmetoden, vilken är en mer beskrivande benämning. Metoden 
används framförallt i de fall där en bestämmelses kontextuella sammanhang eller lydelse är oklar. I 
EU:s beslutsprocess har ofta medlemsstaterna skilda intressen som ställs mot varandra. Lagtexterna 
som antas kan ofta vara ett resultat av en kompromiss i den intresseavvägning som gjorts. På grund 
av processens utformning har det ofta i praxis ankommit på EU-domstolen att skapa ett sammanhang 
för de enskilda bestämmelserna, för att EU-rätten ska förbli ett sammanhängande rättssystem. Den 
teleologiska tolkningsmetoden anses ha tre huvudsakliga syften. Det första syftet utgör det mest 
traditionella sättet att använda tolkningsmetoden på, vilket är att använda metoden för att främja en 
bestämmelses syfte. Denna användning är vanligast i nationella domstolar. Det andra syftet med 
tolkningsmetoden är det syfte i vilket EU-domstolen använder metoden; för att undvika orimliga 
resultat med hänsyn till unionsrätten i övrigt och framförallt med hänsyn till EU-rättens mest 
grundläggande principer och bestämmelser. Det tredje syftet med den teleologiska 
tolkningsmetoden är att skapa kompletterande regler där det finns luckor i EU-rätten, det vill säga 
en rättsskapande funktion.11 I uppsatsen används metoden primärt i enlighet med det andra syftet.  
 

I uppsatsen behandlas folkrättsliga och EU-rättsliga rättsakter, icke-lagstiftningsakter samt 
tillhörande förberedande material i den mån de är relevanta antingen i sig eller relevanta för 
tolkningen av rättsakterna. Därmed innefattas således behandling av olika internationella och EU-
rättsliga organ och institutioners material såsom informationssammanställningar, yttranden och 
ställningstaganden, pressmeddelanden, rapporter och statistiska uppgifter. Angående praxis och 
sedvanerätt behandlas i uppsatsen utvalda delar av internationella skiljedomstolars praxis samt EU-
domstolens praxis och uttalanden. Litteratururvalet har skett med hänsyn till tidpunkten för 
litteraturens publicering, författarens roll i rättssamhället, syftet med publikationen, var litteraturen 
publicerats samt genom vilken organisation, institution eller förlag som litteraturen publicerats. 

 

                                                
8 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249-272, s. 249-252. 
9 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 23. 
10 Korling, Zamboni, 2013, s. 122. 
11 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2011, s. 168 ff.  
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1.5. Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla diskussionen om relationen mellan intra-EU BIT 
och EU-rätten från ett EU-rättsligt perspektiv. Uppsatsen behandlar inte extra-EU BIT, 
investeringsskyddsbestämmelser i Energistadgan eller andra intra-europeiska avtal innehållandes 
investeringsskyddsregler som inte endast reglerar investeringsskydd. Därmed avgränsas uppsatsen 
även från att analysera folkrättsliga aspekter.  
 

1.6. Disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel. I uppsatsen sker analysen löpande. Uppsatsens andra kapitel ger 
läsaren en teoretisk bakgrund som ligger till grund för diskussioner och analyser för att skapa bättre 
förståelse av uppsatsen. I uppsatsens tredje och fjärde kapitel kartläggs och kategoriseras 
argumenten om relationen mellan intra-EU BIT och EU-rätten. Författaren har kategoriserat 
argumenten i två kategorier, intra-EU BIT:ens nödvändighet, i tredje kapitlet, och intra-EU BIT:ens 
kompatibilitet med EU-rätten, i fjärde kapitlet. Kapitlen innehåller delanalyser och utöver det 
avslutas kapitel fyra med en sammantagen analys av kapitel tre och fyra. Uppsatsens femte kapitel 
behandlar diskussionen om behovet av en särskild reglering för investeringsskydd och 
frågeställningen om vilken typ av skydd som förespråkarna för en särskild reglering vill ha, det vill 
säga skyddets syfte och önskvärda funktion. Därefter analyseras frågan om huvudfunktionen i en 
särskild reglering kan anses vara förenlig med EU-rättens princip om ömsesidigt erkännande och 
förtroende. Kapitlet avslutas med författarens slutsatser.  
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Kapitel 2 - Bakgrund 
2.1. Inledning 
Kommissionen och EU:s medlemsländer har länge tvistat om huruvida intra-EU BIT:en och EU-
rätten är oförenliga, samtidigt som många skiljedomstolar inte tycker det finns en konflikt. 
Europeiska institutioner och organ måste bedöma frågorna med hänsyn till EU-rätten samtidigt som 
en skiljedomstol endast kan se frågorna med hänsyn till relevanta folkrättsliga och 
investeringsrättsliga principer.12 För att skapa en djupare förståelse av konflikten hos läsaren ges i 
uppsatsens andra kapitel en teoretisk bakgrund till den internationella investeringsrätten och BIT, 
relevant EU-rättslig lagstiftning och begreppet utländsk direktinvestering. Slutligen beskrivs intra-
EU BIT:ens historiska roll på den inre marknaden. 
 

2.2. Internationell investeringsrätt och BIT 
2.2.1. Investeringsrätt 
Bilaterala investeringsskyddsavtal ingås ofta av en stat för att attrahera investeringar. En stat kan, 
genom att ingå BIT med andra stater stärka reglerna om hur utländska investerare behandlas. Staten 
kan därmed bidra till att stimulera ekonomin genom att fler utländska investerare blir benägna att 
investera i en stat när det finns underlättande investeringsregler och en pålitlig tvistelösnings-
mekanism.13 Anledningen till den ökade ekonomiska stimulansen är att investerare, med ökad 
förutsägbarhet samt en möjlighet att genom en tvistelösningsmekanism stämma staten som de 
investerar i och eventuellt få skadestånd, på ett enklare sätt kan beräkna riskerna och därmed enklare 
kan beräkna kostnaderna för investeringen.14 Det är BIT:en tillsammans med ett antal andra 
regionala konventioner innehållandes investeringsskyddsregler, som skapar en sorts sammanflätat 
regelnät och som idag utgör den största och mest betydelsefulla delen av reglerna inom 
investeringsrätten.15 
 

2.2.2. De bilaterala investeringsskyddsavtalens utveckling och utformning 
2.2.2.1. Inledning 

“There is no principle of the law of nations more firmly established than that which entitles the property of strangers 
within the jurisdiction of another country in friendship with their own to the protection of its sovereign by all efforts in 
his power.”16 

                                                
12 Wehland, The Enforcement of Intra-EU BIT Awards: Micula v Romania and Beyond, Journal of World 
Investment & Trade, 17/2016, s. 942–963, BRILL, 2016, s. 942 f. 
13 UNCTAD, The Impact on Foreign Direct Investment of BITs, Publicerad i: Sauvant, Karl P., Sachs, Lisa E., 
The Effect of Treaties on Foreign Direct Investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and 
Investment Flows, Oxford University Press, Oxford, 2009, s. 323. 
14 Egger, Pfaffermayr, The Impact of Bilateral Investment Treaties on Foreign Direct Investment. Publicerad i: 
Sauvant, Karl P., Sachs, Lisa E., The Effect of Treaties on Foreign Direct Investment: Bilateral Investment 
Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, Oxford University Press, Oxford, 2009, s. 254. 
15 Brewer, L., Young, Investment issues at the WTO: the architecture of rules and the settlement of disputes, 
Journal of International Economic Law, Volume 1 Issue 3 p. 457–470, Oxford University Press, 1998, s. 459; 
Dolzer, Schreuer, 2014, s. 74. 
16 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 67. 
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Detta skrev John Adams, en amerikansk diplomat och statsman, redan år 1796 efter att för USA:s 
räkning ha förhandlat fram den första konventionen om vänskap, handel och sjörätt med Frankrike.17 
Under tidigt 1900-tal växte ett samförstånd fram mellan amerikanska och europeiska jurister, the 
minimum standard of treatment, en princip som innebar att det fanns en lägsta accepterbar nivå för 
utlänningars rättsliga status i en stat samt att utlänningar hade rätt till skydd för sina ekonomiska 
intressen.18 Samtidigt utvecklades motsatta synsätt i andra delar av världen. Carlos Calvo var 
argentinsk jurist som redan från år 1868 började argumentera emot den internationella 
rättsutvecklingen om minimum standard treatment och diplomatiskt skydd för utlänningar. Calvo 
förespråkade nationell maktkoncentration. Det diplomatiska och handelspolitiska läget blev i och 
med Calvos doktrin mer spänt eftersom doktrinen lämnade utrymme för stater att instifta nationella 
lagar som skulle innebära total avsaknad av investeringsskydd, trots att den likväl gav utrymme för 
instiftandet av ett starkt investeringsskydd.19 Vid denna tidpunkt fanns det inget förbud mot att 
använda krig som tvistelösningsmetod för internationella konflikter. Förbudet mot att använda krig 
som tvistelösningsmetod instiftades i folkrätten genom Briand-Kelloggpakten20 som slöts år 1928.21 
Det politiska läget stabiliserades senare genom slutandet av en konvention som kom att kallas 
Drago-Porter-konventionen. Konventionen förband staterna till att inte använda krig som 
tvistelösningsmekanism för insamling av statsskulder under förutsättning att staterna gavs tillgång 
till tvistelösning genom skiljedomstol.22  
 

Trots att konventioner om fredlig tvistelösning började ta form, fortsatte samtidigt de grundläggande 
principerna inom investeringsrätten att ifrågasättas i andra delar av världen. Under ryska 
revolutionen år 1917 förkastade revolutionärerna det juridiska konceptet av privat egendom och 
staten exproprierade egendom från både landsmän och utlänningar utan kompensation, och baserade 
handlingarna på principen om nationell behandling.23 Sovjets nationalism omkullkastade den 
internationellt rådande teorin om att länder skulle tillåta medborgare att ha privat egendom och att 
länder skulle sträva efter att ha en marknadsekonomi med begränsat statligt ingripande.24  
 

När många kolonialländer senare blev självständiga efter världskrigen ökade antalet internationella 
investeringstvister markant.25 Tiden efter världskrigen präglades inte endast av tvister utan också av 
en internationell strävan till fred och gränsöverskridande handelssamarbeten. Ett av de största 
initiativen var det misslyckade försöket att skapa en världshandelsorganisation i Havanna år 1948. 

                                                
17 Dolzer, Schreuer, 2014. s. 67. 
18 Newcombe, Paradell, Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment, Kluwer Law 
International, Alphen aan den Rijn, 2009, s. 11. 
19 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 68. 
20 Nationalencyklopedin, Kelloggpakten. (hämtad 2017-11-21). 
21 Newcombe, Paradell, 2009, s. 10. 
22 A.a. s. 9 f. 
23 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 68. 
24 Newcombe, Paradell, 2009, s. 14. 
25 A.a. s. 18 f. 
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Under förhandlingarna hade parterna svårigheter med att enas om investeringsreglerna. Efter 
undertecknandet av konventionen som skulle skapa en världshandelsorganisation, valde USA att 
inte ratificera konventionen, vilket ledde till att alla andra länder som undertecknat samma 
konvention också valde att också bojkotta den. Konventionen kom därmed aldrig att träda i kraft.26

 

Samtidigt som förhandlingarna pågick i Havanna, pågick förhandlingar om ett tull- och 
handelssamarbete i Genève. Dessa förhandlingar som rörde ett provisoriskt handelssamarbete var 
mer framgångsrika,27 och den 30 oktober 1947 signerade 23 stater General Agreement on Tariffs 
and Trade, som förkortas GATT, ett avtal om handels- och tullavgiftssamarbete.28 Avsaknaden av 
gemensamma regler inom internationell investeringsrätt i GATT innebar en tudelning av den 
internationella ekonomiska rätten mellan handelsrätten och investeringsrätten som i viss mån 
kvarstår idag.29 
 

2.2.2.2. Många misslyckade multilateraliseringsförsök 
Sedan förhandlingarna i Havanna har det gjorts ett flertal nya försök till multilaterala samarbeten på 
investeringsområdet. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, förkortad OECD, 
har vid ett flertal tillfällen tagit initiativ till ett multilateralt juridiskt ramverk för investeringsskydd. 
Det första initiativet togs år 1962.30 År 1967 utgav OECD ett utkast på en konvention inom 
investeringsrättsområdet som aldrig kom att träda i kraft. Utkastet till konvention har däremot, trots 
sin juridiskt icke-bindande form, utgjort en viktig del i utvecklingen av materiella skyddsregler och 
har fungerat som en modell för många BIT.31 År 1976 utgav OECD en deklaration kallad 
Declaration on International Investment and Multinational Enterprises vilken för medlemsstaterna 
etablerade principen om nationell behandling32 och som utgav riktlinjer för multinationella företag. 
OECD initierade år 1995 förhandlingar om ett multilateralt investeringsskyddsavtal kallat 
Multilateral Agreement on Investment, men förhandlingarna lades ner år 1998 utan att konventionen 
färdigställts.33  
 

Förenta Nationerna, förkortat FN, och dess organ har vid ett flertal tillfällen tagit initiativ till att 
skapa ett juridiskt internationellt ramverk inom investeringsrätten. Initiativen resulterade i två 
resolutioner av generalförsamlingen år 1974, deklarationen om etableringen av en ny internationell 
ekonomisk ordning som kallas NIEO-deklarationen34 och Charter of Economic Rights and Duties 
of States.35 De två resolutionerna var starka politiska framställningar och kom att inspirera många 

                                                
26 Newcombe, Paradell, 2009, s. 19 f.  
27 A.a. s. 19 f.  
28 WTO, The GATT years: from Havana to Marrakesh. (hämtad 2017-11-27). 
29 Newcombe, Paradell, 2009, s. 20. 
30 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 72. 
31 Newcombe, Paradell, 2009, s. 30 f. 
32 Principen förklaras i uppsatsens tredje kapitel. 
33 Newcombe, Paradell, 2009, s. 33 f. 
34 Declaration on the Establishment of a New International Economic Order. 
35 Newcombe, Paradell, 2009, s. 31.  
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bilaterala och regionala investeringsavtal, men var inte juridiskt bindande. Den juridiskt icke-
bindande formen innebar att resolutionerna kom att ha en begränsad praktisk effekt på staters 
behandling av utländska direktinvesteringar och investeringsskydd. Under 1980-1990-talet arbetade 
FN även fram ett utkast till en uppförandekod för multinationella företag kallad UN Code of 
Conduct on Transnational Corporations, men uppförandekoden färdigställdes aldrig och 
förhandlingarna lades ner.36  
 

2.2.2.3. Framväxten av bilaterala investeringsskyddsavtal 
De många misslyckade försöken till att skapa ett multilateralt juridisk ramverk för internationellt 
investeringsskydd, resulterade i en utveckling av bilaterala och regionala 
investeringsskyddsöverenskommelser. De många investeringsskyddsbestämmelserna bildade 
tillslut ett nätverk av internationella bestämmelser och genom detta nätverk växte enhetlighet fram.37 
BIT:en har fortsatt att öka i antal. Idag finns det globalt sett totalt 2952 stycken BIT varav 2363 
stycken är i kraft, och totalt 374 stycken andra konventioner som reglerar investeringsskydd, varav 
310 stycken är i kraft.38 
 

Idag utgör BIT:en den viktigaste rättskällan inom den internationella investeringsrätten. BIT:en 
skapar en garanti för investerare med en avtalspartsstats nationalitet, för behandlingen av 
investeraren och investeringen i situationen när investeraren investerar i den andra 
avtalspartsstaten.39 BIT:en ser olika ut men innehåller generellt samma eller liknande principer och 
struktur. Trots många likheter innebär olika avtal olika investeringsskyddsnivå och 
skyddsbestämmelserna har ofta olika underliggande logik.40 Avtalen innehåller ofta inledningsvis 
definitioner av begreppen investerare och investering, och andra regler som definierar avtalets 
tillämpningsområde. Vidare innehåller BIT:en bestämmelser och principer om investeringsskydd, 
vilket utgör det materiella investeringsskyddet. Vanligt förekommande principer är bland andra 
principen om en rättvis och skälig behandling, principen om nationell behandling, principen om 
skydd mot olovlig expropriation, principen om rätten till fri överföring av investeringsrelaterat 
kapital, principen om fullständigt skydd och säkerhet för investerare och mest-gynnad-
nationsprincipen.41 I uppsatsens tredje kapitel redogörs det närmare för principernas innebörd.  
 

2.2.2.4. Tvistlösning genom internationella skiljedomsförfaranden 
BIT:en innehåller även bestämmelser om tvistlösning. Bestämmelserna om tvistelösning innebär att 
staterna i förhand samtycker till tvistelösning genom ett internationellt skiljedomsförfarande, i det 

                                                
36 Newcombe, Paradell, 2009, s. 32 f. 
37 A.a. s. 40; Gazzini, de Brabandere, International Investment Law : The Sources of Rights and Obligations, 
BRILL, 2012, s. 18; Dolzer, Schreuer, 2014, s. 74. 
38 UNCTAD Investment Policy HUB, International investment Navigator. (hämtad 2017-11-21). 
39 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 76. 
40 Eilmansberger, Bilateral Investment Treaties and EU Law, Common Market Law Review 46, p. 383–429, 
2009, s. 386. 
41 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 76. 
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fall en tvist skulle uppstå mellan en investerare med någon av staternas nationalitet, och den andra 
staten.42 Ett av de viktigaste syftena med att ge investeraren möjlighet att få sin sak prövad i ett 
internationellt skiljedomsförfarande, är att investeraren därigenom får tillgång till en oberoende 
prövning av tvisten. En tvistelösningsmekanism stärker också avtalens principer genom att en stat 
som bryter mot avtalen kan ådra sig skadeståndsskyldighet. Att investerare, det vill säga privata 
aktörer, kan använda mellanstatliga avtal för att hävda sin rätt mot en stat genom ett 
skiljedomsförfarande är ovanligt inom internationell rätt.43 Skiljedomstvisterna utövas i gränslandet 
mellan civilrätt och offentligrätt, mellan folkrätten och den internationella privaträtten, men även i 
gränslandet mellan nationell och internationell rätt, vilket gör rättsområdet svårplacerat inom de 
rättsområdesindelningar som finns inom juridiken.44  
 

Det är vanligt förekommande att de bilaterala investeringsavtalen innehåller en specificering av vid 
vilket institut för investeringstvister en eventuell tvist skulle inledas. Det vanligast förekommande 
institutet är ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes.45 ICSID-institutet 
skapades år 1965 genom att 155 stater skrev under ICSID-konventionen. Skapandet av ICSID var 
ett viktigt steg i utvecklingen mot ett internationellt gemensamt juridisk investeringsrättsligt 
ramverk. Syftet med konventionen var skapa ömsesidigt förtroende bland aktörerna för att stimulera 
privata investeringar,46 samt att avpolitisera tvistelösningsförfaranden för investeringstvister genom 
att skapa ett ramverk där en neutral och opartisk intresseavvägning kunde göras.47 
Tillvägagångssättet för att skapa skydd var i denna konvention var således processuellt istället för 
materiellt.48 Sedan år 1978 är tillgängligheten till ICSID-institutet utökad till att även omfatta tvister 
där endast en av parterna, eller investerarens hemstat, är en del av ICSID-konventionen, genom 
tillämpningen av ICSID Additional Facility Rules.49  
 

Andra skiljedomsinstitut som ofta används i investeringstvister är Stockholms handelskammares 
skiljedomsinstitut, förkortat SCC, och den Internationella handelskammarens skiljedomsinstitut i 
Paris, förkortat ICC.50 De bilaterala investeringsskyddsavtalen kan också hänvisa till att en tvist ska 
hanteras av en tillfälligt tillsatt skiljenämnd utan ett institut. Det förfarandet är således ad hoc, det 
vill säga tillfälligt tillsatt, och för denna typ av förfarande finns det ofta en hänvisning till vilka 
processregler som ska tillämpas i ad hoc förfarandet. De vanligaste skiljeprocessreglerna är regler 
från FN-organet United National Commission on International Trade Law, förkortat UNCITRAL, 

                                                
42 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 76. 
43 Kommerskollegium, Investeringsskyddsavtal (BITs) - så funkar de, s. 5. 
44 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 75. 
45 A.a. s. 76; Kommerskollegium, Investeringsskyddsavtal (BITs) - så funkar de, s. 5. 
46 Newcombe, Paradell, 2009, s. 27.  
47 The World Bank, Shihatal, working paper: Towards a Greater Depoliticization of Investment Disputes: The 
Roles of ICSID and MIGA. s. 5.  
48 Newcombe, Paradell, 2009, s. 27. 
49 A.a. s. 29. 
50 Kommerskollegium, Investeringsskyddsavtal (BITs) - så funkar de, s. 5. 
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vilka är utformade för ad hoc-förfaranden. Skiljeinstituten kan också ha separata skiljeprocessregler 
som det hänvisas till utan att tvisten behöver inledas vid samma institut, och vanligt förekommande 
är ICSID:s, SCC:s och ICC:s skiljeregler.51  
 

2.2.3. Tolkningsmetod för tolkning av bilaterala investeringsavtal 
Den primära rättskällan för tolkningsmetod för traktattolkning är artikel 31-33 Wienkonventionen52 
som förkortas VCLT.53 Huvudregeln stadgas i artikel 31 i VCLT. Artikeln innebär, enligt 
folkrättslig doktrin, att den korrekta betydelsen av en traktatsbestämmelse eftersöks genom att 
efterforskaren söker klarhet i parternas ursprungliga intentioner.54 Vid tolkningen ska det enligt 
artikeln tas hänsyn till det sammanhang i vilket traktatet skapades, bland annat andra 
överenskommelser mellan parterna. Tolkningen ska även ta hänsyn till efterföljande 
överenskommelser, praxis och andra relevanta rättsregler inom folkrätten. Artikel 32 VCLT stadgar 
supplementära tolkningsmetoder, vilka innefattar hänsynstagande till omständigheter vid traktatens 
ingående och förarbeten till traktaten. Omnämnda förarbeten består vanligtvis av olika former av 
skriftväxling mellan parterna, mötesrapporter, referat, rapporter från konferenser eller förslag på 
formuleringar till traktaten.55 Angående omständigheter vid traktatens ingående som ska tas hänsyn 
till är det begreppet mer svårdefinierat men kan beskrivas som ett sakförhållande som hade någon 
form av samband, förmodligen ett orsakssamband, till traktatsingåendet.56 Artikel 33 VCLT 
behandlar traktattolkning när olika språkversioner ger upphov till skilda tolkningar.57  
 

2.3. EU-rätten och den inre marknaden 
2.3.1. Den inre marknadens mål, syften och utveckling 
I artikel 3.3 FEU stadgas att unionen ska etablera en inre marknad. Den inre marknaden definieras 
i artikel 26.2 FEUF som “ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster 
och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen.”.58 Enligt artikeln ska unionen 
besluta om åtgärder för att säkerställa den inre marknadens funktion. Den inre marknaden bygger 
på en kombination av harmonisering och positiv och negativ integration. Den inre marknaden 
skapades och utvecklats successivt under EU:s utvecklingsprocess. I och med ikraftträdandet av 
Romfördraget år 1958 skapades den Europeiska ekonomiska gemenskapen, fortsättningsvis 
benämnd Gemenskapen, och reglerna om en gemensam marknad introducerades. Vad en sådan 
gemensam marknad skulle innebära fanns inte definierat men det stadgades att Gemenskapen skulle, 
genom etablering av en gemensam marknad och harmonisering av ekonomisk politik, sträva efter 

                                                
51 Newcombe, Paradell, 2009, s. 73. 
52 Wienkonventionen om traktaträtten, Wien 23 maj 1969, engelska Vienna Convention on the Law of Treaties. 
53 Linderfalk, Om tolkningen av traktater, Lunds univ. Juridiska fak., Diss. Lund : Univ., Lund, 2001, s. 7 f.  
54 A.a. s. 11. 
55 A.a. s. 267. 
56 A.a. s. 275, 279. 
57 Artikel 33 VCLT. 
58 Artikel 26 FEUF. 
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ökad stabilitet och ökad levnadsstandard i Europa. En gemensam marknad och ekonomisk 
integration sågs därmed som medlen för att uppnå det större målet, vilket var ett fredligt Europa 
med hög levnadsstandard för alla europeiska invånare.59 Den inre marknaden introduceras genom 
ikraftträdandet av den Europeiska enhetsakten år 1987, och sedan dess har det juridiska ramverket 
som möjliggör fördjupad ekonomisk integration fortsatt att utvecklas.60  
 

År 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Genom införandet av Lissabonfördraget gick etableringen 
av den inre marknaden från att vara ett medel för att uppnå högre mål, till att genom artikel 3.3 FEU 
bli ett mål i sig.61 Idag bygger den inre marknaden på ekonomiska teorier som innebär att 
borttagandet av ekonomiska och politiska hinder genom juridiskt förstärkning av den fria rörligheten 
av varor, tjänster, personer och kapital, leder till ökad konkurrens, storskalighet och specialisering, 
vilket i sin tur innebär högre kvalité och lägre pris för konsumenterna.62 Däremot ska denna juridiskt 
tekniska omformuleringen inte ses som att EU:s mål idag endast är ekonomiska. EU:s bredare syften 
och mål om välstånd och fred utgör fortfarande grunden för unionen.63  
 

2.3.2. Regler på den inre marknaden  
2.3.2.1. Inledning  
Den inre marknaden grundas i fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.64 Den fria 
rörligheten för varor bygger huvudsakligen på en tullunion, tullsamarbetet och förbudet mot 
kvantitativa restriktioner mellan medlemsstater.65 Den fria rörligheten för personer, tjänster och 
kapital grundas huvudsakligen på den fria rörligheten för arbetstagare, etableringsrätten, den fria 
rörligheten för tjänster och den fria rörligheten för kapital och betalningar.66 I följande avsnitt 
beskrivs de regler som aktualiseras i debatten om intra-EU BIT. 
 

2.3.2.2. Fri rörlighet för betalningar och kapital - en av de fyra friheterna 
Artikel 63 FEUF stadgar att alla former av restriktioner för kapitalrörelser och betalningar är 
förbjudna. Bestämmelsen stadgar rätten till fri rörlighet av kapital och betalningar, vilken utgör en 
av de fyra friheterna. Artikeln stadgar uttryckligen att förbudet gäller såväl kapitalrörelser och 
betalningar mellan EU-medlemsstater som mellan en medlemsstat och tredje land. Ordet 
kapitalrörelse är inte definierat i FEUF och har blivit brett applicerat innehållandes alla transaktioner 
av pengar eller kapital som inte är direkt skapat av en varas eller tjänsts rörelse.67 Den fria 
rörligheten för kapital begränsas genom artikel 64.2 FEUF enligt vilken Europaparlamentet och 

                                                
59 Weatherill, Internal Market as a Legal Concept, Oxford University Press, Oxford, 2017, s.15. 
60 A.a. s. 15–19. 
61 A.a. s. 19. 
62 A.a. s. 20. 
63 A.a. s. 24. 
64 Artikel 26 FEUF. 
65 Artikel 28–37 FEUF. 
66 Artikel 45–66 FEUF. 
67 Geiger, Khan, Kotzur, European Union Treaties, Verlag C.H. Beck oHG, München, 2015, s. 398. 
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rådet kan besluta om åtgärder beträffande kapitalrörelser till eller från tredjeland som gäller 
direktinvesteringar. I artikel 65 FEUF framgår att reglerna om fri rörlighet för kapital i artikel 63 
FEUF inte ska påverka medlemsstaternas rätt att tillämpa bestämmelser i sin skattelagstiftning som 
skiljer mellan skattebetalare som har olika bostadsort eller som har investerat sitt kapital på olika 
ort. Bestämmelserna får heller inte hindra medlemsstaterna att bekämpa lagöverträdelser. I artikel 
75 FEUF finns även en regel som möjliggör för Europaparlamentet och rådet att begränsa 
kapitalrörelser och betalningar, såsom genom frysning av tillgångar, finansiella medel eller 
ekonomiska vinster som tillhör privata aktörer, i de fall det är nödvändigt för att bekämpa terrorism. 
 

2.3.2.3. Fri rörlighet för tjänster i artikel 56 och etableringsfriheten i artikel 49 FEUF 
En annan artikel som kan vara relevant i investeringssammanhang är artikel 56 FEUF. Artikeln 
stadgar den fria rörligheten för tjänster, vilken innebär att inskränkningar i friheten att tillhandahålla 
tjänster inom unionen förbjuds. Artikeln gäller medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i 
en annan medlemsstat än mottagaren av tjänsten. Artikel 49 FEUF stadgar medborgares rätt att fritt 
etablera sig i unionen. Artikelns definition av etablering innebär en persons aktiva, stadigvarande 
deltagande i en annan medlemsstats ekonomi, med andra ord att en person etablerar sig i en annan 
stat än sin hemstat. Definitionen av etablering i artikeln är bred och omfattar både juridiska och 
fysiska personer. Medlemsstaterna är bundna till att aktivt främja etableringsfriheten genom att 
upphäva alla bestämmelser och regler som kan utgöra ett hinder mot friheten. Det är däremot möjligt 
för en medlemsstat att under vissa förutsättningar begränsa etableringsfriheten enligt 
undantagsmöjligheterna stadgade i fördragen eller etablerade genom praxis. Förbudet mot tjänste- 
eller etableringsdiskriminering omfattar inte endast regler instiftade av statliga organ eftersom EU-
domstolen genom praxis slagit fast att förbudet mot diskriminering även gäller privata organ i den 
mån de genom maktutövning skapar kollektiva bestämmelser. Regeln omfattar även ett förbud mot 
indirekt diskriminering på grund av nationalitet, det vill säga förbud mot regler som inte uttryckligen 
särskiljer medborgare från andra EU-medborgare, men som får en sådan effekt.68 Bestämmelserna 
i artikel 49 FEUF begränsas dock av artikel 52 FEUF, enligt vilken Europaparlamentet och rådet 
kan utfärda direktiv om att särskild behandling av utländska medborgare kan tillåtas om 
behandlingen rättfärdigas genom hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. 
 

2.3.4. Regler om EU:s rättsordning och kompetensfördelning 
Medlemsstaternas nationella domstolar får enligt artikel 267 FEUF begära förhandsavgöranden från 
EU-domstolen om tolkningen av EU-rätten. Om en fråga inte avgjorts i rättspraxis tidigare och 
frågan prövas i en domstol vars avgöranden inte kan överklagas enligt den nationella rättsordningen, 
är domstolen däremot skyldig att begära förhandsavgörande från EU-domstolen. Det finns även 
bestämmelser om EU:s rättsordning i artikel 344 FEUF. Enligt artikeln har medlemsstaterna 
förbundit sig att inte lösa tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördragen på̊ annat sätt än det 
förfarande som bestämts genom fördragen. 
 

                                                
68 Geiger, Khan, Kotzur, 2015, s. 357–361.  
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I artikel 3 FEUF stadgas EU:s exklusiva befogenhetsområden. Enligt artikelns andra punkt har 
unionen exklusiv befogenhet att ingå internationella avtal i de fall där fördragen föreskriver att ett 
avtal ska ingås, i de fall där det är nödvändigt att ingå ett internationellt avtal för att EU ska kunna 
utöva sina interna befogenheter, och i de fall där ingåendet av det internationella avtalet kan påverka 
gemensamma regler eller ändra räckvidden för gemensamma regler.69  
 

2.3.5. Grundläggande principer inom EU-rätten 
2.3.5.1. Icke-diskriminering 
Artikel 18 FEUF stadgar ett generellt förbud mot all diskriminering grundad på nationalitet inom 
tillämpningen av fördragen. Det är artikel 18 FEUF som uttryckligen stadgar det generella förbudet, 
men ett förbud mot diskriminering på grund av nationalitet finns inbyggt i många andra artiklar 
såsom beskrivet i uppsatsen. 
 

2.3.5.2. Ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende 
Principen om ömsesidigt erkännande är en av EU-rättens mest grundläggande allmänna principer.70 
Det refereras ofta till att principen introducerades i målet Cassis de Dijon71 av EU-domstolen.72 
Principerna om ömsesidigt erkännande och förtroende kan beskrivas innebära ett krav på att 
medlemsstaterna erkänner och har förtroende för exempelvis andra medlemsstaters nationella 
bestämmelser, varor eller beslut fattade i enlighet med en medlemsstats administrativa regler.73 Det 
har förtydligats av EU-domstolen att principen inte endast är tillämpbar på varor, tjänster eller 
personer och dess rörlighet utan även på alla former av bevis, garantier, kontroller, certifikat och 
liknande som utfärdats av behörig myndighet i ett annat EU-land.74 På straffrättens område 
aktualiserades principen om ömsesidigt erkännande av domar år 1998,75 och det Europeiska rådet 
bedömde i oktober år 1999 att principen om ömsesidigt erkännande skulle bli en hörnsten inom 
unionens juridiska samarbete, inom både civilrättsliga och straffrättsliga områden.76 Det har även 
uttryckts att principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden inom unionen är en viktig 
rättssäkerhetsfaktor. Principen kräver därför att medlemsstaterna har förtroende för varandras 
rättssystem, ett förtroende som grundas i EU:s gemensamma grund som baseras på 
rättsstatsprincipen, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.77 

                                                
69 Artikel 3 FEUF. 
70 Hettne, Otken Eriksson, 2011, s. 101. 
71 Mål C-120/78. 
72 Hettne, Otken Eriksson, 2011, s. 101; Janssens, The Principle of Mutual Recognition in EU Law, Oxford 
University Press, Oxford, 2013, s. 1. 
73 Janssens, 2013, s. 5.  
74 A.a. s. 283. 
75 Europeiska unionens råd, Åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar 
i brottmål, inledning. 
76 Europeiska rådet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999, Ordförandeskapets slutsatser, p. 28–39. 
77 Europeiska unionens råd, Åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av 
domar i brottmål, inledning. 
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I samband med Europeiska rådets möte i mars år 2017 betonade de 27 medlemsländerna, EU efter 
brexit, sin önskan att stärka det ömsesidiga förtroendet samt behålla politisk enighet bland de 27 
medlemsländerna.78 Principens tillämpbarhet och effekt ska också stärkas genom ny lagstiftning. I 
december år 2017 tillkännagav kommissionen sitt förslag till två nya förordningar som ska stärka 
förtroendet på den inre marknaden, förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor och 
förslag till förordning om efterlevnad och verkställighet.79 I förslaget belyste kommissionen vikten 
av principen och att principen fyller en essentiell funktion på den inre marknaden.80 På grund av att 
principen inte fungerar, eftersom den inte alltid tillämpas och företagen inte vågar förlita sig på 
principen, har kommissionen genom förslaget om förordningarna tagit ett initiativ till att stärka 
principens tillämpbarhet för att stärka den fria rörligheten för varor och tjänster.81 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att principen inte ska ses som en uteslutande ekonomisk 
princip utan som ett tillvägagångssätt, en princip som kan tillämpas både i ekonomiska och icke-
ekonomiska sammanhang.82 
 

2.3.6. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, 
Inom EU-rätten finns skydd för de grundläggande mänskliga rättigheterna i EU:s rättighetsstadga.83 
I artikel 17 i EU:s rättighetsstadga stadgas rätten till egendom. Rättigheten innebär en rätt till att 
besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort 
den. Artikeln stadgar också ett förbud mot olovlig expropriation, och att ett expropriationsförfarande 
ska ske enligt lagföreskrifter och mot rättmätig ersättning för förlusten samt ske i rätt tid.84 EU:s 
rättighetsstadga behandlar också medborgarens rättigheter i rättsskipningsförfarandet. I artikel 47 
regleras rätten till effektiva rättsmedel och rätten till en opartisk domstol. I artikeln fastslås att den 
vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts, har rätt till ett effektivt rättsmedel 
inför en domstol. Rättigheten innefattar att personen har rätt att få sin sak prövad inom skälig tid, i 
en offentlig och rättvis rättegång, och att domstolen ska vara oavhängig och opartisk samt vara 
instiftad enligt lag. Artikeln reglerar också rätten att erhålla rådgivning, försvarare eller företrädare, 
samt rätten till rättshjälp.85 
 

                                                
78 Europeiska Unionen, The history of the European Union - 2017. (hämtad 21-01-2018). 
79 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande: Säkra produkter på EU:s inre marknad: EU-kommissionen 
agerar för att stärka förtroendet. 
80 Europeiska kommissionen, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the 
mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State, s. 1. 
81 Europeiska kommissionen, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the 
mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State, s. 5. 
82 Janssens, 2013, s. 310 f. 
83 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02. 
84 Artikel 17, EU:s rättighetsstadga. 
85 Artikel 47, EU:s rättighetsstadga. 
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2.4. Utländsk direktinvestering 
2.4.1. Inledning  
Det finns ingen definition av begreppet utländsk direktinvestering som är allmänt accepterad inom 
både den internationella investeringsrätten och EU-rätten. Olika regelverk har definierat begreppet 
olika för att optimera regelverkets syfte och tilltänkta effekt, vilket har lett till att definitionerna som 
förekommer är inkonsekventa.86 Innan begreppet utländsk direktinvestering diskuteras ska 
begreppet investering definieras. Inom den internationella investeringsrätten har begreppet invest-
ering används i artikel 25.1 i ICSID-konventionen.87 Konventionen innehåller däremot ingen ut-
trycklig definition av begreppet.88 Trots avsaknaden av definition har artikeln, genom sin tillämp-
ning, varit vägvisande och skapat kriterier för att en kapitalrörelse ska kunna anses vara en invest-
ering enligt investeringsrätten.89 I målet Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela90 gjordes för första 
gången ett försök till att skapa en objektiv definition av begreppet investering. Målet följdes av 
Salini-målet91 som kom att skapa en definition byggd på fyra kriterier. Salini-kriterierna, som de 
kallas, innebär att en kapitalrörelse, för att definieras som en investering, ska innebära en 
värdeöverföring (1), som är varaktig (2), som utgör en risk (3) och som bidrar till värdlandets 
ekonomiska utveckling (4).92 Investeringar kategoriseras generellt i två stora kategorier. På samma 
sätt kategoriseras utländska investeringar. De två kategorierna är utländska direktinvesteringar, 
Foreign Direct Investments som förkortas FDI, och utländska portföljinvesteringar, Foreign 
Portfolio Investments som förkortas FPI. Trots kategorisering finns ingen allmänt erkänd definition 
av de två begreppen.93 I följande avsnitt redogörs för olika definitioner av begreppet utländsk 
direktinvestering i internationell rätt och EU-rätt.  
 

2.4.2. Utländsk direktinvestering i internationell investeringsrätt 
En FDI är, enligt OECD:s definition, en investering där en investerare etablerad på en nationell 
marknad skapar en varaktig ekonomisk relation med avkastning på en annan nationell marknad. 
Den varaktiga ekonomiska relationen ska innebära att direktinvesteraren ges betydande inflytande 
över styrningen av företaget. Kravet på inflytande innebär att direktinvesteraren ska inneha tio 
procent av andelarna eller röstantalet.94 Investeraren kan vara en privatperson eller en form av 
ekonomisk enhet eller association.95 Världshandelsorganisationens, förkortad WTO:s, verksamhet 

                                                
86 Dimopoulos, EU Foreign Investment Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 20 f. 
87 ICSID-konventionen. 
88 Grabowski, The Definition of Investment under the ICSID Convention: A Defense of Salini, Chicago Journal 
of International Law: Vol. 15: No. 1 2014, Article 13, s. 295. 
89 Dimopoulos, 2011, s. 23. 
90 Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. Arb/96/3. 
91 Salini v Morocco, ICSID Case No Arb/00/04. 
92 Grabowski, 2014, s. 290. 
93 Goldstein, Razin, Foreign Direct Investment vs Foreign Portfolio Investment, National Bureau of Economic 
Research Working Paper No. 11047, Cambridge, 2005, s. 2. 
94 OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (fourth edition), 2008, p. 117. 
95 OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (fourth edition), 2008, p. 122. 
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är inriktad på handel och därmed utgör den internationella investeringsrätten generellt inte en del av 
WTO:s verksamhetsområde. Det finns däremot handelsavtal som innehåller investeringsrättsliga 
bestämmelser, i synnerhet TRIM-avtalet96 genom vilket WTO:s medlemsländer enats om regler 
gällande investeringar kopplade till internationell handel. WTO:s definition av en FDI innefattar 
krav på en varaktig utländsk etablering som utför en ekonomisk aktivitet.97  
 

2.4.3. Utländsk direktinvestering i EU-rätten 
Det finns ingen definition av utländsk direktinvestering i EU-fördragen.98 EU-domstolen har 
däremot gett en definition genom sin praxis. Definitionen består utav tre kriterier; investeringen ska 
ha till syfte att etablera en varaktig direkt ekonomisk relation mellan företaget och den som 
tillhandahåller kapitalet (1), investeringen ska motsvara minst tio procent av företagens andelar (2) 
och ska innebära att investeraren får ett betydande inflytande över företagens styrning (3).99 I ett 
direktiv100 år 1988 gav rådet en definition av begreppet direktinvestering. Det fanns i definitionen 
ett genomgående krav på en varaktighet i den ekonomiska relationen. Direktivets definition 
omfattande etablering genom skapande av filialer och nya företag, andelsförvärv i existerande 
företag, långfristiga lån samt återinvesteringar av vinster.101 Även kommissionen har i ett 
meddelande uttryckt en definition som har likheter med ovan angivna institutioners definitioner. 
Definitionen innehöll krav på att investeringen skulle skapa en direkt och permanent koppling 
mellan investeraren och företaget (1) samt att andelsinnehavet ska innebära att investeraren får 
möjlighet att delta i företagets drift och styrning (2). Kommissionen uttryckte att de direkta 
investeringarna genom sin varaktighet (3) ska skiljas från portföljinvesteringar, vilka ofta är 
kortsiktiga och spekulativa.102  
 

En EU-rättslig FDI definition har även bekräftats nyligen. I Generaladvokat Eleanor Sharpstons 
förslag till yttrande angående frihandelsavtalet mellan EU och Singapore uttryckte hon sin tolkning 
av begreppet FDI. Begreppet omfattade både fysiska och juridiska personer som upprättar en 
varaktig direkt ekonomisk relation i ett annat land (1) och personen ska ha inflytande över 
styrningen i den verksamhet personen investerat i (2). Hon uttryckte att tioprocents-regeln är 
vägledande i bevisning men att den inte utgör en absolut avgörande gräns.103 I sitt yttrande i maj år 

                                                
96 Agreement on Trade-Related Investment Measures. 
97 Dimopoulos, 2011, s. 35.  
98 Moskvan, The European Union’s Competence on Foreign investment: “New and Improved”, San Diego 
International Law Journal, Vol. 18, 2017 s. 257. 
99 Mål C-326/07, p. 35; Mål C-446/04, p. 18 f; Mål C� 464/14, p. 75 f; Weiss, Steiner, International investment 
law within international law: The investment regime under the TFEU, Cambridge University Press, Cambridge, 
2013, s. 362. 
100 Rådets direktiv av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (88/361/EEG), bilaga 1 p. 1. 
101 Rådets direktiv av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (88/361/EEG), bilaga 1 p. 1. 
102 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en samlad EU-politik för internationella 
investeringar, p. 1. 
103 Yttrande 2/15, Förslag till yttrande av generaladvokat Eleanor Sharpston föredraget den 21 december 2016, 
p. 322. 
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2017 bekräftade EU-domstolen denna definition. EU-domstolen angav att ett fast praxis har gett 
följande definition: 
 

 “[A]lla slags investeringar som fysiska eller juridiska personer gör och som har till syfte att upprätta 
varaktiga och direkta relationer mellan den person som tillhandahåller kapitalet och det företag som får 
tillgång till kapitalet för sin ekonomiska verksamhet. Förvärv av en del av ett företag som har bildats i form 
av ett aktiebolag är en direktinvestering när aktieägarens andelsinnehav gör det möjligt för denne att effektivt 
medverka i ledningen eller kontrollen av bolaget.”104 

 

2.5. Intra-EU BIT:ens historiska roll på den inre marknaden 
2.5.1. Från extra-EU BIT till intra-EU BIT 
Innan år 2004 fanns endast två stycken BIT slutna mellan två EU-medlemsländer, det tysk-grekiska 
avtalet och det tysk-portugisiska avtalet, och båda avtalen var slutna innan respektive lands EU-
inträde.105 År 2004 utökades EU med tio medlemsstater och senare, år 2007, tillkom ytterligare två 
medlemsstater. Genom utökningen av unionen ökande antalet intra-EU BIT markant, från de två 
stycken redan existerande BIT:en till nästan 200 stycken avtal.106 Idag finns 196 stycken intra-EU 
BIT i kraft.107 Vid den stora utökningen av EU, tillhörde många av de nya medlemsstaterna central- 
och Östeuropa. Flera av länderna hade varit en del det forna Jugoslavien eller Sovjetunionen.108 
BIT:en, som i och med ländernas inträde i EU blev intra-EU BIT, var alla slutna i syfte att stimulera 
och lyfta ekonomierna i deras övergång från statskapitalismsekonomier till marknadsekonomier.109 
Kommissionen och andra EU-institutioner var under lång tid mycket positivt inställda till 
förekomsten av BIT. Innan den stora utökningen av unionen fanns i många associeringsavtal krav 
på att kandidatlandet skulle ingå BIT med medlemsstater. Anledningen till BIT-kravet var specifikt 
att EU ansåg att de öst- och centraleuropeiska länderna behövde förberedas på EU-tillträde.110 
Kommissionen har sedan avtalen övergick till att vara intra-EU BIT vid ett flertal tillfällen 
intervenerat i skiljedomar. I skiljedomarna har kommissionen invänt mot intra-EU BIT:ens 
tillämpbarhet och argumenterat mot intra-EU BIT:ens och EU-rättens förenlighet, exempelvis i 
Eureko-målet, Micula-målet, EURAM v. the Slovak Republic, Electrabel S.A. v. Republic of 
Hungary.111 

                                                
104 Yttrande 2/15, p. 80. 
105 Dahlquist, Lenk, Rönnelid, The infringement proceedings over intra-EU investment treaties - an analysis of 
the case against Sweden, European Policy Analysis 2016:4, Swedish Institute for European Policy Studies, s. 2; 
Niemelä, The Relationship of EU Law and Bilateral Investment Treaties of EU Member States- Treaty Conflict, 
Harmonious Coexistence and the Critique of Investment Arbitration, Diss., Helsingfors; Helsingfors universitet, 
s. 43. 
106 Wehland, Intra-EU Investment Agreements and Arbitration: Is European Community Law an Obstacle? 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 58(2), s. 297–320, 2009, s. 297. 
107 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 3.  
108 Dahlquist, Lenk, Rönnelid, 2016, s.1 f. 
109 Wehland, 2009, s. 298. 
110 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 39–43. 
111 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Decision on Jurisdiction p. 175; Micula-målet, ICSID Case No. 
Arb/05/20, Decision on Jurisdiction and Admissibility p. 290, p. 316; EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case 
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2.5.2. Överträdelseförfarandet mot Sverige 
Kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige och fyra andra medlemsstater och 
uppmanat länderna att avsluta sina intra-EU BIT.112 Kommissionen menade i sitt meddelande att 
avtalen inte längre var nödvändiga på den inre marknaden samt att tillämpandet av avtalen kunde 
vara oförenligt med EU-rätten.113 Kommissionen har i överträdelseförfarandet mot Sverige skickat 
inledningsvis en formell underrättelse och under år 2016 skickades även ett motiverat yttrande.114 
Att skicka en formell underrättelse och ett motiverat yttrande är de två första stegen i ett 
överträdelseförfarande innan kommissionen väcker talan vid EU-domstolen. Kommissionen kan 
driva ett överträdelseförfarande mot en medlemsstat om den anser att medlemsstaten bryter mot EU-
rätten.115 Kommissionen har däremot understrukit att det endast är intra-EU BIT:en som den 
motsätter sig, inte extra-EU BIT.116 Sverige har svarat kommissionen och i båda svaren uppgett att 
Sverige kan säga upp alla intra-EU BIT under förutsättning att fortsatt skydd skulle säkerställas för 
svenska investerare med andra medel än de nuvarande, och att förfarandet skulle ske samordnat 
mellan alla medlemsstater. Sverige klargjorde även att Sverige inte delar kommissionens syn på att 
investeringsskyddsavtalen strider mot unionsrätten.117 I sin uppmaning belyste kommissionen 
specifikt problematiken med det svensk-rumänska BIT:et och utfallet av Micula-målet och utfallets 
EU-rättsliga konsekvenser.118 Kommissionen har i skrivande stund inte gått vidare i 
överträdelseförfarandet och väckt talan mot Sverige i EU-domstolen angående intra-BIT:en. 
 

2.5.3. Micula-målet 
Micula-målet illustrerar en problematik som kan uppstå i relationen mellan ett intra-EU BIT 
skiljedomsförfarande och EU-rätten. Målet rör bland andra två svensk-rumänska investerare, som 
både personligen och genom olika företag hade investerat i Rumänien.119 Rumänien hade under ett 
antal år skapat och utformat olika former av investeringsincitament för att stimulera tillväxten i 
särskilt utsatta regioner. Mellan år 2000–2005 förändrade Rumänien lagstiftningen och drog tillbaka 
många av dessa investeringsincitament.120 Investerarna ville därefter utkräva skadestånd från den 

                                                
No. 2010-17, Award on Jurisdiction, p. 47–49; Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. 
ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law And Liability p. 4.2. 
112 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande: Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att avsluta sina 
EU-interna bilaterala investeringsavtal. 
113 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande: Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att avsluta sina 
EU-interna bilaterala investeringsavtal. 
114 Europeiska kommissionen, Motiverat yttrande - Överträdelsenummer 2013/2207. 
115 Europeiska kommissionen, Överträdelseförfaranden. (hämtad 26-11-2017). 
116 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 2. 
117 Sveriges regering, Svar på formell underrättelse angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering 
och Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 2; Sveriges regering, Svar på 
motiverat yttrande angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Rumäniens regering om 
främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 3.  
118 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 2. 
119 Micula-målet, ICSID Case No. Arb/05/20. 
120 Micula-målet, ICSID Case No. Arb/05/20, Decision on Jurisdiction and Admissibility, p. 42–48. 
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Rumänska staten och åberopade det svensk-rumänska BIT:et.121 Rumänien menade att 
bibehållandet av särskilda tull- och skatteundantag efter Rumäniens EU-inträde skulle utgjort 
olovligt statsstöd, vilket skulle varit oförenligt med EU-rätten och därmed inte förenligt med 
Rumäniens skyldigheter gentemot EU.122 
 

Investerarna menade däremot att det inte förekom en konventionskonflikt, att BIT:et inte skulle 
anses ha upphört att gälla i och med Rumäniens medlemskap i EU, och att även i det fall en 
konventionskonflikt skulle förekomma, skulle EU-rätten inte kunna rättfärdiga att bryta mot 
BIT:et.123 Investerarna fick medhåll för sin talan av skiljedomstolen som utdömde att Rumänien 
skulle betala skadestånd till investerarna.124 Skiljedomstolens utdömande av skadestånd skapade 
problem för Rumänien i statens relation till EU. Kommissionen fattade i mars år 2015 ett beslut om 
att den ersättning som Rumänien ålagts av skiljedomstolen i Micula-målet att betala utgjorde ett 
statsstöd och utbetalningen var därmed oförenlig med reglerna på den inre marknaden. Rumänien 
uppmanades att inte betala ut ersättningen alternativt återkräva betalningen i det fall utbetalningen 
redan var gjord.125 Micula bröderna och de juridiska personer som var parter i målet har vid ett 
flertal tillfällen väckt talan vid Tribunalen om att få kommissionens beslut ogiltigförklarat, däremot 
hitintills utan framgång.126 Utöver dessa processer har Micula-bröderna med flera inlett ytterligare 
ett investeringsrättsligt skiljeförfarande mot Rumänien som i skrivande stund är pågående.127 
 

2.5.4. Achmea-målet C-284/16 
2.5.4.1. Skiljedomen bakom Achmea-målet: Eureko-målet 
Relationen mellan EU-rätten och intra-EU BIT:en har nyligen varit föremål för ett avgörande i EU-
domstolen, mål C-284/16 kallat Achmea-målet. Målet grundar sig i en skiljedom kallad Eureko-
målet.128 Achmea, tidigare Eureko, är ett företag som är en del av en nederländsk koncern i 
försäkringsbranschen. Efter att Slovakien år 2004 genomförde en hälsovårdsreform där landet 
öppnade upp marknaden för privata sjukförsäkringar, bildade Achmea ett slovakiskt dotterbolag. 
Bolaget kallades Union Healthcare och godkändes som sjukförsäkringsgivare.129 Achmea tillsköt 
därefter kapital och Union Healthcare började erbjuda privata sjukvårdsförsäkringar. Två år senare, 
år 2006, skedde ett regeringsskifte i Slovakien och den nya regeringen upphävde avregleringen av 
sjukförsäkringsmarknaden till viss del. Upphävningen av avregleringen omfattade ett förbud mot 
förmedling av försäkringsmäklare, utdelning av vinst som genererats av sjukförsäkringsverksamhet 

                                                
121 Micula-målet, ICSID Case No. Arb/05/20, Decision on Jurisdiction and Admissibility, p. 7. 
122 Micula-målet, ICSID Case No. Arb/05/20, Decision on Jurisdiction and Admissibility, p. 41. 
123 Micula-målet, ICSID Case No. Arb/05/20, Award, p. 291 ff. 
124 Micula-målet, ICSID Case No. Arb/05/20, Award, p. 1329. 
125 Europeiska kommissionen, Kommissionens beslut (EU) 2015/1470, artikel 1–2. 
126 Se målen: T-624/15, T-646/14, T-694/15, T-704/15. 
127 Micula II-målet - ICSID Case No. ARB/14/29. 
128 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13. 
129 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Final Award p. 1–2.  
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och försäljning av försäkringsportföljer.130 Vinstutdelningsförbudet ansågs däremot senare, år 2011, 
enligt den slovakiska författningsdomstolen strida mot slovakisk författning. Efter en ny 
hälsovårdsreform redan samma år, hävdes förbudet.131 Achmea, som ansåg att Slovakiens 
genomförda rättsakter stred mot det nederländsk-slovakiska BIT:et, inledde i oktober år 2008 ett 
skiljedomsförfarande mot Slovakien genom handläggning hos den Permanenta Skiljedomstolen 
förkortad PCA.132 Slovakien motsatte sig prövning av frågan genom BIT:ets tvistelösnings-
mekanism och menade att Eureko, senare Achmea, inte hade kunnat visa att skiljedomstolen varken 
hade ratione personae eller ratione materiae, vilket innebär att skiljedomstolen varken genom sin 
kompetens att döma, eller genom det materiella innehållet i rättsfrågan, kunde anses vara kompetent 
att pröva frågan.133 Slovakien grundande sina argument i folkrättsliga bestämmelser, EU-rättsliga 
bestämmelser och tysk rätt eftersom processen skedde i Frankfurt am Main i Tyskland.134 
Skiljedomstolen avvisade Slovakiens invändningar och beslutade i oktober år 2010 sig ha 
jurisdiktion, det vill säga rättsbefogenhet, och därmed kompetensen att ta upp sakfrågan till 
prövning.135 Argumenten om jurisdiktionen och om relationen mellan BIT:en och EU-rätten 
redogörs för i uppsatsens tredje och fjärde kapitel.  
 

Skiljedomstolen slog i december år 2012 fast att Slovakien, genom förbudet mot överföringar och 
förbudet mot vinstutdelning, brutit mot artikel 3 och 4 i det nederländsk-slovakiska BIT:et som 
stadgar rätten till en rättvis och skälig behandling och rätten till fri överföring av betalningar. 
Slovakien dömdes att utge ett skadestånd på 22.1 miljoner euro jämte ränta tillsammans med 
kompensation för rättegångskostnader.136 Därefter väckte Slovakien talan vid den regionala 
överdomstolen Oberlandesgericht i Frankfurt am Main om ogiltighetsförklaring av den slutliga 
skiljedomen på grund av att Slovakien menade att den slutliga domen stred mot grunderna i 
rättsordningen, som kallas ordre public. Oberlandesgericht ogillade Slovakiens talan varpå staten 
valde att överklaga till Tysklands högsta federala domstol Bundesgerichtshof.137 Bundesgerichtshof 
ansåg, särskilt med beaktande av kommissionens anförande vid intervention i skiljemålet, att 
domstolen inte med tillräcklig säkerhet kunde härleda ett svar och framställde därför i maj år 2016 
en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen trots att domstolen inte höll med Slovakiens 
talan.138 Tolkningsfrågorna som Bundesgerichtshof ställde berörde EU:s rätts- och domstolsordning 
samt diskriminering på grund av nationalitet. Första frågan var huruvida artikel 344 FEUF utgör ett 
hinder för tillämpningen av tvistelösningsbestämmelsen i intra-EU BIT:et. Vidare ville den 

                                                
130 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Final Award p. 6–13. 
131 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 19. 
132 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Final Award p. 6–13. 
133 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Award on Jurisdiction p. 19. 
134 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Award on Jurisdiction p. 59. 
135 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Award on Jurisdiction p. 219, p. 293. 
136 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Final Award p. 352.  
137 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 25 ff. 
138 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 28 ff. 
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nationella domstolen veta, i det fall att EU-domstolen skulle besvara den första frågan nekande, 
huruvida artikel 267 FEUF utgör ett hinder för tillämpningen av en sådan 
tvistelösningsbestämmelse. I det fall att EU-domstolen skulle besvara den första och andra frågan 
nekande, ställdes frågan om huruvida förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet i artikel 
18.1 FEUF utgör hinder för tvistelösningsmekanismen.139 
 

2.5.4.2. Generaladvokatens förslag till avgörande och EU-domstolens dom 
I sitt förslag till avgörande anförde generaladvokaten Melchior Wathelet att artiklarna 18, 267 och 
344 FEUF ska tolkas på så sätt att de inte utgör ett hinder mot tillämpningen av 
tvistelösningsmekanismen i det nederländsk-slovakiska BIT:et.140 EU-domstolen fastslog senare 
motsatsen i sin dom, det vill säga att artiklarna 344 och 267 FEUF skulle tolkas på så sätt att de 
utgör ett hinder för tillämpningen av tvistelösningsmekanismen och domstolen prövade därför inte 
förenligheten med artikel 18 FEUF.141 
 

2.6. Sammanfattning  
I kapitlet har det givits en bakgrund till regler inom den internationella investeringsrätten och inom 
EU-rätten som är relevanta vid en utländsk direktinvestering gjord inom EU. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras att relationen mellan EU-rätten och intra-EU BIT idag är föremål för en 
omfattande juridisk diskussion.  

                                                
139 Begäran om förhandsavgörande i mål C-284/16. 
140 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 273. 
141 Mål C-284/16, dom, p. 60 ff. 
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Kapitel 3 - Intra EU BIT:ens nödvändighet på den inre marknaden 
3.1. Inledning 
Diskussionen om relationen mellan intra-EU BIT:en och EU-rätten har, precis som uppsatsens andra 
kapitel redogjorde för, pågått länge. I följande kapitel redogörs och analyseras argumenten om intra-
EU BIT:ens nödvändighet. Diskussionen är indelad i två delar, argument om en jämförelse av 
investeringsskyddet och generella argument om intra-EU BIT:ens nödvändighet. 
 

3.2. Argument vid jämförelse av investeringsskydd i intra-EU BIT och EU-rätten 
3.2.1. Inledning 
Kommissionen har uttryckt att investerare genom unionsrätten ges ett fullständigt skydd på 
investeringsområdet. Argument tillbakavisades av generaladvokaten Melchior Wathelet i Achmea-
målet i hans förslag till avgörande eftersom han menade att skyddet för investeringar i fördragen, i 
jämförelse med investeringsskyddet i BIT:et i målet, var långt ifrån fullständigt.142 I följande avsnitt 
görs en redovisning av olika argument om huruvida investeringsskyddet inom EU-rätten och BIT:en 
kan anses vara identiskt, ha en identisk skyddsnivå, ge ett starkare eller svagare skydd, och huruvida 
reglerna överlappar varandra. I redogörelsen av argumenten beskrivs även innebörden av de i 
BIT:en mest vanligt förekommande principerna. 
 

3.2.2. Det materiella innehållet  
3.2.2.1. Tillämpningsområde 
Bilaterala investeringsskyddsavtal innehåller inledningsvis definitioner som avgör avtalens 
tillämplighet, exempelvis definitioner av investerare och investeringar.143 Generaladvokaten i 
Achmea-målet menar i sitt förslag till avgörande att regelverkens tillämpningsområde är skilda 
eftersom BIT är tillämpbara på varje statlig handling eller underlåtenhet att handla som påverkar en 
investerare eller dess investeringar. EU-fördragen är tillämpliga inom ramen för sitt givna 
tillämpningsområde. Idag omfattar EU-fördragens tillämpningsområde inte endast ekonomiska 
frågor och således omfattar BIT:en situationer som inte fördragen omfattar, och fördragen omfattar 
situationer som inte BIT:en omfattar och tillämpningsområdena är därmed olika.144  
 

3.2.2.2. Rätten till fri överföring av investeringsrelaterat kapital 
Rätten till fri överföring av investeringsrelaterat kapital innebär rätten att överföra tillgångar som 
relaterar till investeringen och är en i BIT vanligt förekommande princip. Det ligger ofta i en 
utländsk direktinvesterings natur att investeraren önskar föra ut avkastningskapitalet ur värdstaten, 
för att använda eller förvalta kapitalet i en annan stat, varför principen är väldigt grundläggande.145 
Rätten till fri överföring av kapital är en viktig del av skyddet för investerare även inom EU-rätten 

                                                
142 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 179 f.  
143 Dolzer, Rudolf, Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2014, s. 76. 
144 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 183–198. 
145 Newcombe, Paradell, 2009, s. 399 f. 
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och därmed överlappar regelverken på detta område. Inom EU-rätten återfinns skyddet som en av 
de fyra friheterna som lägger grunden till den inre marknaden, den fria rörligheten för kapital och 
betalningar i artikel 63 FEUF. En skillnad är däremot att skyddet inom EU-rätten inte är obegränsat 
eftersom det finns större möjlighet för stater att göra undantag från principen genom artikel 65.1 b 
FEUF eller praxis. Det har argumenterats för att skyddet, på grund av undantagsmöjligheter, är 
svagare inom EU-rätten än i BIT:en, trots att tillämpningen av undantagen enligt EU-domstolens 
praxis ska göras varsamt och med snäva tolkningar.146

 

  

3.2.2.3. Skydd mot olovlig expropriation 
Ytterligare en grundläggande princip i BIT:en är rätten till marknadsmässig eller skälig ersättning 
vid expropriation.147 Expropriation är en åtgärd som innebär att ägare mot ersättning tvingas avstå 
från sin äganderätt till hela eller delar av egendomen, vanligen till förmån för ett statligt organ.148 
Skyddet mot olovlig expropriation är en rättsprincip som väger två grundläggande principer mot 
varandra, rätten för en stat att reglera över sitt territorium och erkännandet av utländska medborgares 
rättigheter i en annan stat.149 Många BIT reglerar både direkt och indirekt expropriation.150 Direkt 
expropriation innebär att expropriationen sker öppet. Indirekt expropriation, omfattar ett flertal olika 
situationer i vilka en statsåtgärd får expropriation som effekt. Beroende på omständigheterna i den 
konkreta situationen kan den indirekta expropriationen vara exempelvis förtäckt eller smygande, 
vilket innebär att en rad händelser tillsammans får en sammanlagd olovlig exproprierande effekt.151 
Det råder inget absolut förbud mot expropriation men skyddet säkerställer skälig behandling och 
rätten till ersättning.152 
 

I Eureko-målet anförde skiljedomstolen att skyddet mot olovlig expropriation i BIT:en är mer 
omfattande än skyddet genom EU-rätten, men att denna omständighet inte innebär att reglerna är 
oförenliga med varandra.153 Generaladvokaten i Achmea-målet uttryckte att skydd för olovlig 
expropriation är ett av de områden där EU-rätten och rättigheterna i BIT:en delvis överlappar 
varandra. Han höll med om att skyddet i BIT:et i målet är mer omfattande än skyddet som EU-rätten 
ger. Skydd mot olovlig expropriation finns genom artikel 17 i EU:s rättighetsstadga, som stadgar att 
ingen får berövas sin egendom utom när samhällsnyttan kräver det och om ersättning enligt 
ersättningsreglerna utgår. Generaladvokaten menade dock att skyddet i BIT:en är mer omfattande 
eftersom skyddet i EU:s rättighetsstadga endast är tillämplig när medlemsstaterna tillämpar 
unionsrätten samt att BIT:en även ger skydd mot indirekt expropriation. Han påpekade även att det 

                                                
146 Andersen, Hindeland, The Day After: Alternatives to Intra-EU BITs, The Journal of World Investment & 
Trade 2017, Special issue, s.11. 
147 Newcombe, Paradell, 2009, s. 321 ff. 
148 Nationalencyklopedin, expropriation. (hämtad 2017-11-20). 
149 Newcombe, Paradell, 2009, s. 321 ff. 
150 Andersen, Hindeland, 2017, s.10. 
151 Newcombe, Paradell, 2009, s. 323–326. 
152 A.a. s. 321. 
153 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, p. 263. 
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för artikel 17 i EU:s rättighetsstadga saknas utvecklad praxis för att en investerare ska kunna 
skyddas mot indirekt expropriation och att det i målet inte anförts exempel på mål där en investerare 
gjort gällande sin rätt vid olovlig expropriation genom artikeln. Sammanfattningsvis konstaterade 
han att trots att bestämmelserna överlappar varandra hade inget anförts som kunde tyda på att 
bestämmelserna är oförenliga med varandra.154  
 

Det har även i litteraturen anförts att det inom EU-rätten finns skydd av äganderätt för EU-
medborgare, både genom fördrag och lagbestämmelser och genom praxis.155 I litteraturen belyses 
utöver artikel 17 i EU:s rättighetsstadga även artikel 1 protokoll 1 i den europeiska 
rättighetskonventionen som EU-domstolen i sin rättstillämpning måste ta hänsyn till. Enligt den 
europeiska rättighetskonventionen är kompensation för expropriation inte tvingande men 
Europadomstolen156 som är behörig att tolka konventionen har erkänt rätten till kompensation.157 
Således har det även inom litteraturen anförts att skyddet mot olovlig expropriation är starkare i 
BIT:en än inom EU-rätten, och att skillnaden är störst gällande frågan huruvida skyddet täcker även 
indirekt expropriation samt i frågan om ersättning och kompensationens storlek.158 Det har även i 
litteraturen framförts olika argument för på vilket sätt skyddet mot expropriation inom EU-rätten 
skiljer sig från skyddet i BIT:en. Det har menats att skyddets annorlunda form främst beror på att 
det från artikel 345 FEUF framgår att EU-fördragen inte på något vis får ha en negativ inverkan på 
medlemsstaternas tillvägagångssätt för reglering av äganderätt.159  
 

3.2.2.4. Fullständigt skydd och säkerhet för investerare 
Principen om fullständigt skydd och säkerhet för investerare innebär att en värdstat ska vidta rimliga 
åtgärder för att undvika att en investerare eller dennes egendom skadas.160 Principen omfattar 
således såväl skydd mot fysiskt våld, skador och trakasserier på investeraren eller dennes egendom, 
som juridiskt skydd.161 Enligt generaladvokaten i Achmea-målet finns ingen direkt motsvarighet till 
denna princip inom EU-rätten, men han menade att tillämpningen av principen delvis överlappar 
med EU-rättsliga bestämmelser inom många olika områden, beroende på i vilket sammanhang 
principen åberopas.162  
 

3.2.2.5. Mest-gynnad-nationsprincipen 
Mest-gynnad-nationsprincipen innebär att en utländsk investerare har rätt till samma behandling 
som investerare från andra stater med vilka värdstaten har ett BIT. Mest-gynnad-nationsprincipen 

                                                
154 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 217–228. 
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157 Andersen, Hindeland, 2017, s.10 
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159 Dahlquist, Lenk, Rönnelid, 2016, s. 3. 
160 Newcombe, Paradell, 2009, s. 307 f. 
161 Dolzer, Schreuer, 2014, s. 180 ff. 
162 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 211 f.  
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utgör tillsammans med principen om nationell behandling grunden för icke-diskriminering inom 
investeringsrätten.163 EU-domstolen har i praxis som rör dubbelbeskattningsavtal fastslagit att 
medlemsstaterna inte genom EU-rätten kan tvingas att tillämpa dubbelbeskattningsavtal på personer 
med en nationalitet från ett land som staten inte har ett dubbelbeskattningsavtal med.164 Det har 
argumenterats att EU-domstolen genom att ha denna ståndpunkt, har vägrat tillämpning av mest-
gynnad-nationsprincipen.165 Genom att i två fall, D-målet166 och Test Claimants-målet167 som båda 
gällde bilaterala dubbelskattningsavtal, döma att tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalen inte 
stred mot EU-rätten, har det således menats att EU-domstolen förnekat att det råder en mest-gynnad-
nationsprincip inom EU.168 Generaladvokaten menar däremot i sitt förslag till avgörande i Achmea-
målet att mest-gynnad-nationsprincipen har erkänts inom EU med hänvisning till Saint-Gobain-
målet169 som avgjorts i EU-domstolen. Han uttryckte däremot att trots att principen är erkänd, kan 
den inte åberopas som grund för att möjliggöra tillämpning av ett annat bilateralt avtal. Därmed 
menade han att principen saknar motsvarighet inom EU-rätten men den är inte att anse som oförenlig 
med EU-rätten.170 Det har i litteraturen argumenterats för att mest-gynnad-nationsprincipen är en 
allmän icke-diskrimineringsregel. Därmed har det menats att principen uttrycks i EU-rätten genom 
alla icke-diskrimineringsregler, såsom artikel 18 FEUF och i reglerna för den inre marknaden, 
exempelvis artikel 63 FEUF och artikel 49 FEUF där det finns ett förbud mot både direkt och 
indirekt diskriminering.171 
 

3.2.2.6. Rättvis och skälig behandling 
Principen om en rättvis och skälig behandling är en av de mest grundläggande principerna inom den 
internationella investeringsrätten. Principen lägger grunden för en acceptabel miniminivå för en 
stats behandling av utländska investerare, men denna miniminivås materiella innehåll är däremot 
svårare definierat.172 Tillämpningen av principen har utvecklats till att idag vara väldigt bred. Trots 
sin vaga definition är principen i praktiken en av de viktigaste reglerna inom investeringsrätten, 
eftersom majoriteten av alla mål där investeraren varit framgångsrik har vunnits genom en talan 
grundad på principen.173  
 

Principen om en rättvis och skälig behandling kan anses uttryckas genom ett flertal olika principer. 
Legalitetsprincipen är den mest grundläggande princip som principen anses ge uttryck för och den 
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är en viktig komponent i en rättsstat. En annan rättsstatsprincip som kan anses innefattas är den om 
ett skäligt administrativt förfarande och skydd mot rättsvägran, som innebär att en utländsk 
investerare ska behandlas skäligt i en stats administrativa och rättsliga processer. Utöver dessa 
principer anses principen om en rättvis och skälig behandling även innefatta principen om skydd för 
berättigade förväntningar, och principen om stabilitet, förutsägbarhet och överensstämmelse i det 
juridiska ramverket. Nämnda principer innebär att en investerare ska kunna förlita sig på att 
värdstaten inte agerar oförutsägbart, och att värdstatens rättssystem är rättssäkert. Principen om en 
rättvis och skälig behandling anses även omfatta principerna om förbud mot diskriminering, 
transparens, skälighet och proportionalitet, som även dessa kan anses vara uttryck för ett krav på 
rättssäkerhet i värdstaten.174 
 

Eftersom rätten till en rättvis och skälig behandling är svårdefinierad,175 och kan anses ge uttryck 
för flera grundläggande principer inom EU-rätten,176 är det svårt att med precision jämföra vilka 
regler som aktualiseras inom EU-rätten. Det finns inte en princip som kombinerar alla ovan nämnda 
principer. EU-rätten ger däremot ett liknande skydd som rätten till en rättvis och skälig behandling, 
genom ett antal specifika bestämmelser och grundläggande oskrivna principer uttryckta i olika delar 
inom EU-rätten. EU-rättsliga bestämmelserna som kan anses överlappa med principen är rätten till 
ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol i artikel 47 i EU:s rättighetsstadga177 från år 2010, 
proportionalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade 
förväntningar.178 Inom EU-rätten skyddas individer genom att medlemsstaterna vid EU-
rättstillämpningen måste hänsyn ta till principerna. Det har menats att en stor skillnad är faktumet 
att EU-rätten saknar en åberopningsbar bestämmelse med en viss standardnivå. Ovan nämnda EU-
rättsliga principer är principer som ska tas hänsyn till vid tolkning och rättstillämpning, vilket 
innebär att det måste finnas en annan omständighet och rättsregel som åberopas för att principerna 
ska kunna bli aktuella. Trots denna skillnad har EU-rätten inte ansetts nödvändigtvis otillräcklig, 
utan endast annorlunda utformad, eftersom EU-rätten innehåller mer transparens och ger skydd för 
berättigade förväntningar.179 
 

Generaladvokaten i Achmea-målet delade uppfattningen att det gällande principen om en rättvis och 
skälig behandling råder överlappning mellan reglerna i BIT:en och bestämmelser inom EU-rätten. 
Han menade att principen är vid och att BIT-principerna inom EU-rätten kan motsvaras av 
begreppen insyn, otvetydighet och godtycklig behandling samt principerna om rätten till en rättvis 
rättegång, garanti för god tro, icke-diskriminering och proportionalitet. Generaladvokaten framförde 
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att principen även innefattar investerares skydd av rätten till domstolsprövning, rätten till berättigade 
förväntningar, och skydd mot tvång och trakasserier.180  
 

3.2.2.7. Principen om nationell behandling 
Principen om nationell behandling är en av de mest grundläggande principerna inom 
investeringsrätten och innebär att en utländsk investerare har rätt till samma behandling som 
inhemska investerare.181 För att bedöma huruvida behandlingen av medborgare och utländska 
investerare skiljer sig i liknande situationer, måste det avgöras vilka situationer som kan anses vara 
lika och jämförbara.182 Vidare måste en bedömning av behandlingens omfattning göras för att den 
ska kunna jämföras.183 Angående relationen till EU-rätten har det anförts att principen i praktiken 
är en icke-diskrimineringsbestämmelse. Därmed överlappas EU-rätten inom många områden 
eftersom förbud mot diskriminering på grund av nationalitet finns i många olika EU-regler.184 
 

3.2.2.8. Umbrella-klausuler; klausuler om respekt för kontraktsåtaganden  
De i BIT vanligt förekommande så kallade umbrella-klausulerna innebär att i det fall en part bryter 
mot en kontraktuell bestämmelse, bryter parten även automatiskt mot BIT:et. Klausulen är ett 
uttryck för principen pacta sunt servanda, som är en grundläggande avtalsrättslig princip inom både 
nationell och internationell rätt, som innebär att avtal ska hållas.185 Trots att umbrella-klausuler 
primärt reglerar situationer där en värdstat är part i ett BIT har det i praxis ansetts möjligt för en 
värdstat att ådra sig förpliktelser enligt klausulen även genom unilaterala handlingar såsom 
lagstiftning eller beslut.186 Klausulerna saknar enligt Achmea-målet:s generaladvokat motsvarighet 
i EU-rätten som inte innehåller någon bestämmelse som möjliggör att ett kontraktsbrott automatiskt 
blir en åtgärd i strid med EU-rätten.187 
 

3.2.2.9. Sunset-klausuler; tidsfristklausuler 
Sunset-klausuler innebär att, i det fall att ett BIT avslutas, fortsätter BIT:et att gälla på investeringar 
gjorda innan avslutningsdatumet under en bestämd tidsperiod, ofta 10-15 år.188 Klausulerna är 
mycket vanligt förekommande i BIT. Vissa sunset-klausuler ger endast fortsatt skydd om av-
slutandet av BIT:et sker unilateralt, men det finns även BIT där sunset-klausulen möjliggör fortsatt 
investeringsskydd även efter ett bilateralt samtyckande avslut av BIT:et.189 Sunset klausulen har an-
setts sakna motsvarighet i EU-rätten men kan därmed enligt generaladvokaten i Achmea-målet inte 
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anses vara oförenliga med EU-fördragen. Det finns dessutom en motsats till klausulen i artikel 50.3 
FEU som stadgar att fördragen upphör att vara tillämpliga från och med den dag då en stats utträdes-
avtal träder i kraft, alternativt vid avsaknad av sådant avtal, två år efter anmälan om utträde.190  
 

3.2.3. Det processuella skyddet; ISDS-klausuler och processuell skyddsstandard 
I princip alla BIT ger investeraren möjlighet att dra värdstaten inför rätta genom ett internationellt 
skiljedomsförfarande. Som tidigare i uppsatsen beskrivet hänvisar de olika avtalen till olika möjliga 
skiljedomsinstitut och ibland till vilka processuella regler som ska följas.191 Skiljeförfarandets 
funktion är att säkerställa en investerares tillgång till en neutral rättvisa.192 Inom EU-rätten är 
investerare hänvisade till nationella domstolar. EU-domstolen finns till för att säkerställa EU-rättens 
korrekta tillämpning, men investerare kan däremot endast under särskilda omständigheter ha en 
direkt tillgång till EU-domstolen.193 Generaladvokaten i Achmea-målet har menat att det faktum att 
den form av skiljeförfarandeklausul som förekommer i BIT:en saknar motsvarighet inom EU-rätten 
inte per automatik innebär att klausulen är oförenlig med EU-rätten. Han menade att investerare i 
nationella domstolar kan ha svårighet att åberopa internationell rätt som stöd för sin talan beroende 
på värdstatens rättssystems utformning och att BIT:en därmed saknar verkan utan 
skiljeförfarandena.194 I litteraturen har det även anförts att processuellt skydd även ges genom att en 
investerare enligt EU-rätten kan uppmana kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande mot 
en medlemsstat i det fall att investeraren misstänker att medlemsstaten har brutit mot EU-rätten.195  
 

3.3. Ekonomiska och politiska argument för BIT:ens nödvändighet 
Det har i debatten om BIT:ens nödvändighet även framförts flertalet argument med utgångspunkt i 
ekonomiska och politiska aspekter. Det har framförts att intra-EU BIT:en är nödvändiga för EU ska 
kunna behålla sin ekonomiska ställning inom världsekonomin.196 Det har argumenterats att även 
själva osäkerheten kring vilket skydd som finns inom EU, vid avslutning av BIT:en skulle kunna 
innebära att investerare föredrar att investera i tredje länder med vilka deras hemstat eller EU har 
ett BIT eller konvention med investeringsskydd, en så kallad Treaty with Investment Provisions, 
förkortad TIP.197 Andra menar att den rådande oklarheten i kompetensfördelningen och 
behandlingen av intra-EU respektive extra-EU BIT:en redan idag har skapat osäkerhet på 
marknaden och att en del investeringsrådgivare idag ger sina kunder rådet att dra sig ur sina 
europeiska investeringar, för att istället investera i tredje länder med vilka extra-BIT finns. 
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Anledningen är att osäkerheten kring huruvida intra-EU investeringar regleras av BIT eller av EU-
rätten försvårar investerarnas riskanalyser och därmed blir investeringens kostnader 
svårbedömda.198 Många menar att den redan idag rådande förvirringen om regelverkens innehåll 
kan vara tillräcklig för att avskräcka investerare från att investera inom EU.199 Samtidigt menar en 
del att vikten av BIT:en inom de närmsta åren kommer växa med den inre marknadens tillväxt och 
att de därmed kommer gynnas mer än multilaterala avtal.200 Det finns även politiska aspekter av 
marknadens växande osäkerhet. Vissa menar att om medlemsländerna väljer att avsluta intra-EU 
BIT:en kommer investerare kunna anses få en politisk fördel om de väljer att investera utanför 
istället för inom EU, vilket skulle kunna sända politiska budskap.201 
 

3.4. Sammanfattning och kritik mot debatten 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det argumenteras ur många vitt skilda aspekter. Frågan om 
huruvida det ens är möjligt att jämföra investeringsskyddet i olika regelverk är en debatt i sig. I 
diskussionen om investeringsskyddet för investeringar inom EU råder det fortfarande oenighet om 
vilket av regelverken som ger en högre eller lägre skyddsnivå. Det har även framförts andra 
argument om själva jämförelsen i stort. Bedömningen av vilka bestämmelser i BIT:en som 
motsvarar bestämmelser inom EU-rätten är väldigt komplex. Det är inte möjligt att på ett allmänt 
sätt göra en uttömmande jämförelse av det materiella innehållet i BIT:en och EU-rätten.202 Alla 
BIT:en innehåller olika materiella bestämmelser och processregelshänvisningar.203 Det materiella 
innehållet i det skydd som EU-rätten ger investerare kan endast förstås ordentligt genom en 
granskning av det komplexa system som EU-rättens samspel med nationell rätt innebär. Komplex-
iteten beror framförallt på att investerarens skydd får olika form beroende på medlemsstaternas 
förvaltnings- och administrativa rätt och hur dessa interna rättssystem samspelar med EU-rätten.204  
 

Det har även argumenteras att en jämförelse av skyddsnivån är till viss del en politisk och inte endast 
en juridisk bedömningsfråga. Bakgrunden till det argumentet är att i det fall en jämförelse resulterar 
i svaret att det finns investeringsskydd i en viss situation i båda regelverken, men att skyddet ser 
olika ut, är upp till den som jämför att avgöra huruvida de två olika skyddsbestämmelser har samma 
skyddsnivå. En sådan bedömning kan anses vara mer politisk än juridisk, och det åsyftas i det fallet 
att skyddet inte nödvändigtvis har en lägre nivå endast på grund av att det är annorlunda utformat.205 
I debatten har vissa konstaterat att skyddet endast ser annorlunda ut och är uppbyggt på ett 
annorlunda sätt. Det har också lyfts fram att det inom EU-rätten eventuellt inte finns ett lägre skydd 
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men att skyddet för investerare är mycket mer utspritt än det är i BIT:en. BIT:en är en uppstaplad 
sammanställning av investeringsskyddet samtidigt som de ger en möjlighet för investeraren att 
utkräva sina rättigheter, vilket sammantaget skapar ett mer lättåtkomligt skydd. Det menas således 
att det inom EU-rätten inte finns en avsaknad av materiella regler utan att de materiella reglerna 
endast ser väldigt annorlunda ut. Reglerna är mycket mer utspridda inom olika regelverk vilket i sin 
tur leder till att reglerna är svårare att verkställa.206 Sammanfattningsvis kan det också konstateras 
att det i debatten används många olika typer av argument, och att många juridiska argument också 
har politiska och ekonomiska aspekter. 
 

3.5. Analys; principernas funktion och jämförelsen av skyddsnivå 
De olika principerna och klausulerna i BIT:et har olika funktion. Vissa principer fungerar genom 
att ge ett skydd mot olika behandling, vilket innebär att investerarna försäkras om att de ska likställas 
med medborgare. Andra principer fungerar som en försäkring mot att en stat inte ska kunna 
rättfärdiga otillåtna beteenden genom att behandla sina inhemska investerare lika dåligt. Det finns 
också klausuler som finns till för att skydda genom att skapa förutsägbarhet, såsom sunset-klausuler. 
 

I debatten om skyddsnivån för investeringar gjorda inom EU genom EU-rätten och genom BIT:en, 
råder stora meningsskiljaktigheter om både skyddets nivå, om det är möjligt att jämföra nivåerna, 
och om huruvida den egentliga skillnaden inte finns i skyddsnivån utan investerarens möjlighet till 
att verkställa skyddet. Oenigheten angående skyddsnivån kan, som ovan föreslagits, till stor del bero 
på de stora svårigheterna som finns med att genomföra en grundlig jämförelse av skyddsnivån för 
investerare. Svårigheterna grundar sig i två utmaningar, i själva utvärderingen av skyddet inom de 
båda regelverken och i själva jämförelsen. Det finns idag, som ovan nämnt, 196 stycken intra-EU 
BIT i kraft.207 Trots många likheter finns det skillnader i det materiella innehållet och skillnaderna 
kan komma att ha stor betydelse i en viss investeringssituation. Därutöver tillkommer det faktum 
att processuella regler varierar, vilket även kan resultera i materiell icke-konvergens. Det är därför 
svårt att göra en generell bedömning av innehållet i det regelnätverk som BIT:en skapar. Liknande 
svårigheter finns vid en bedömning av investeringsskyddsnivån inom EU-rätten. Som tidigare 
nämnt kommer EU-rätten primärt till uttryck genom de 28 medlemsländernas nationella 
administrativa och juridiska system. Beroende på en regels formella utseende, det vill säga vilken 
typ av EU-rättslig bestämmelse regeln är, får regeln olika effekt och utformning i medlemsstaternas 
nationella rättssystem. På vilket sätt en investerare sedan kan åberopa en EU-rättslig bestämmelse, 
beror dels på bestämmelsens EU-rättsliga form, men även på vilka möjligheter investeraren har att 
åberopa sina rättigheter i den nationella administrativa organisationen.  
 

Den andra svårigheten i att jämföra skyddsnivån, efter det att en bedömning av skyddsnivåerna i de 
olika regelverken har gjorts, ligger i genomförandet av själva jämförelsen. Angående jämförelsen 
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har det som ovan nämnt argumenterats för att denna jämförelse inte går att genomföra med endast 
juridiska argument eftersom frågan är en politisk bedömnings- och värderingsfråga. Det finns även 
i praktiken en oenighet om vad, och på vilket sätt, mätningen av skyddsnivån ska ske, det vill säga 
huruvida mätningen ska ske genom antal fall där talan lyckas väckas, eller om det är antalet vunna 
mål eller skadeståndsbeloppens storlek som är mest relevant. Det kan också argumenteras för att 
själva existensen av BIT:en har en avskräckande effekt och att den effekten är mätvärd. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att en jämförelse av nivån av investeringsskydd i de olika 
regelverken, är en för komplex och till viss del för politisk bedömning för att jämförelsen och 
argument om ett starkare eller svagare skydd ska kunna framföras som juridiska argument. 
Angående de mer allmänna, ekonomiska eller politiska argumenten kan det konstateras att dessa 
typer av argument även blandas in i den juridiska diskussionen och att alla parter i debatten väljer 
att belysa ekonomiska eller politiska konsekvenser av olika alternativ för att stödja sina argument. 
 

3.6. Slutsats 
Det kan konstateras att en utvärdering av investeringsskyddet, i intra-EU BIT:en och EU-rätten, är 
en extremt komplex bedömning som inte med enkelhet kan förenklas utan att 
verklighetsförankringen går förlorad. Ett antal slutsatser kan dock dras från förda diskussion om 
skillnaderna i investeringsskyddet i de två olika regelverken. Det kan konstateras att 
investeringsskyddet i de två systemen har väldigt olika uppbyggnad. I BIT:en är 
investeringsskyddsregleringarna samlade, samtidigt som investeringsskyddet inom EU-rätten är 
utspritt inom många olika typer av EU-rättsliga bestämmelser. Följaktligen finns en stor skillnad i 
att investerare genom ett BIT, eftersom BIT:et i ett samlat format innehåller materiella regler samt 
medel för att utkräva rättigheterna genom internationella skiljeförfaranden, enklare kan utkräva sina 
rättigheter. ISDS-mekanismen kan således anses utgöra en väsentlig faktor i varför en investerare 
enklare kan få tillgång till rättvisa genom användningen av BIT.  



 

 32 

Kapitel 4 - Intra-EU BIT och EU-rätten kompatibilitet; situationen idag 
4.1. Inledning 

Att relationen mellan intra-EU BIT:en och EU-rätten är vida diskuterad är ovan konstaterat. I 
följande avsnitt beskrivs och analyseras på vilka juridiska grunder olika domstolar och författare 
valt att basera sina argument. 
 

4.2. Argument om artikel 59 och 30.3 VCLT 
Ett argument som lades fram i exempelvis målet Eastern Sugar v. Czech Republic208 är det om att 
alla intra-EU BIT automatiskt avslutats genom tillämpningen av artikel 59 VCLT när EU:s 
medlemsländer enades om Lissabonfördraget.209 Artikel 59 VCLT innebär att en internationell 
bestämmelse automatiskt upphör att gälla om en ny konvention, som reglerar samma fråga, 
skapas.210 Förutsättningarna i artikel 59 VCLT kan beskrivas som, att det för att en ny konvention 
ska anses ha ersatt en tidigare konvention, lex posterior regeln, krävs att konventionerna ska ha 
slutits gällande samma ämne. Utöver dessa kriterier ska också det vid ingåendet av konventionen 
ha varit parternas intention att ersätta den tidigare konventionen med en ny, alternativt att de två 
konventionerna inte är tillämpbara samtidigt. Är förutsättningarna för tillämpningen av artikeln 
uppfylla gäller principen om lex posterior derogat lex priori, vilken innebär att den senaste 
bestämmelsen tillämpas. Gällande tidsaspekten uppfyller EU-fördragen kravet på att utgöra lex 
priori då i stort sett alla BIT är ingångna innan staternas inträde i EU.211  
 

Om två konventioner reglerar situationer som däremot inte kan anses vara samma område, är inte 
artikel 59 VCLT tillämpbar. Argumentet att intra-EU BIT:en och EU-rätten reglerar samma område 
i enlighet med artikel 59:s betydelse, har framförts av både kommissionen och ett flertal 
medlemsstater, ofta medlemsstater som är svarande i skiljedomsmål, i bland andra målen Binder v. 
the Czech Republic, Eastern Sugar v. the Czech Republic, EURAM v. the Slovak Republic, WNC v. 
Czech Republic och Eureko-målet.212 Skiljedomstolen i Eastern Sugar v. the Czech Republic 
menade däremot att artikel 59 VCLT inte var tillämplig i sig, och inte heller tillämplig genom artikel 
30.3 VCLT. Skiljedomstolen menade att konventionerna inte berörde samma område och att det vid 
instiftandet av Lissabonfördraget inte var parternas intention att EU-rätten skulle ersätta 
investeringsavtalen. Artikel 30.3 innebär att i det fall två konventioner reglerar samma område men 
den äldre konventionen inte har avslutats i enlighet med artikel 59, ska endast de bestämmelser i 
den äldre konventionen som är kompatibla med den nyare konventionens bestämmelser tillämpas.213  
                                                
208 Eastern Sugar v. Czech Republic, SCC Case No. 088/2004. 
209 Eastern Sugar v. Czech Republic, SCC Case No. 088/2004, partiel award, p. 100. 
210 Eilmansberger, 2009, s. 400. 
211 Wehland, 2009, s. 304. 
212 Binder v. the Czech Republic, Award on Jurisdiction p. 13–15; Eastern Sugar B.V v. the Czech Republic, 
SCC Case No. 088/2004, Partial Award p.100–101; EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case No. 2010-17, 
Award on Jurisdiction p. 85–92; WNC v. Czech Republic, PCA Case No. 2014-34, Award p. 295 f.; Eureko-
målet, PCA Case No. 2008-13, Award on Jurisdiction, Arbitrability and Suspension, p. 65–77, 191. 
213 Eastern Sugar v. Czech Republic, SCC Case No. 088/2004, Partiel Award, p. 159–165, 177–180. 
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Argumentet om att intra-EU BIT:en och EU-rätten inte berör samma område enligt betydelsen i 
artikel 59 VCLT har framförts av flera skiljedomstolar, exempelvis i målen Oostergetel v. Slovakia, 
EURAM v. the Slovak Republic och Eureko-målet.214 Samma argument har också framhävts i 
litteraturen.215 Det har anförts att EU-fördragen och BIT:en delvis berör samma områden och 
BIT:en, på grund av EU-fördragens breda tillämpningsområde och BIT:ens betydligt mer 
avgränsade tillämpningsområde, därför kan anses vara specialregler inom EU-fördragens 
tillämpningsområden.216 Det har även anförts att tillämpningsområdet skiljer sig ur fler aspekter. 
EU-rätten reglerar rätten till fri rörlighet av kapital, vilken innebär rätten att göra en investering i ett 
annat land, och att ta ut en investering eller vinst från ett land till ett annat. BIT däremot innefattar 
rättigheter under perioden för investeringen och rätten till tvistelösning genom 
skiljedomsförfarande.217 Därmed har det menats att konventionerna inte har ett identiskt 
tillämpningsområde, och att det med utgångspunkt i konventionerna skulle vara svårt att hävda att 
parternas intention var att ersätta BIT:en med EU-fördragen.218 
 

4.3. Argument om icke-diskriminering 
4.3.1. Argument anförda i litteraturen 
Ett betydande argument som framförts är argumentet att BIT:en och EU-rätten är oförenliga på 
grund av att tillämpningen av BIT:en bryter mot principen om förbud mot diskriminering på grund 
av nationalitet.219 Inom litteraturen har det anförts olika argument om hur intra-EU BIT kan 
förorsaka diskriminering. Det har menats att BIT:s särbehandlar investerare, eftersom de ger vissa 
investerare mer skydd och särskilda möjligheter till tvistelösning genom internationella 
skiljedomsförfaranden, men att detta utökade skydd inte alltid innebär diskriminering. Det har 
anförts att det faktum att EU-rätten endast stadgar en miniminivå för lägsta tillåtna standard för 
investeringsskydd inte automatiskt innebär att medlemsstaterna inte kan reglera om att ge ett 
starkare skydd.220 Det har därför argumenterats att medlemsstaterna borde kunna välja att införa 
förmånligare skyddsbestämmelser än de som EU-rätten ger till förmån för investerare.221 Ett 
motargument kan dock vara att tillämpningen resulterar i diskriminering eftersom dessa särskilda 
möjligheter inte ges alla i värdstaten utan endast vissa investerare.222 Samtidigt har det också menats 
att avtalen inte kan innebära diskriminering eftersom en investerare från ett annat land, enligt 
folkrättsliga bestämmelser i BIT:en, kan åberopa rätten till samma skydd som medgivits i andra BIT 

                                                
214 Oostergetel v. Slovakia, Decision on Jurisdiction p. 74–79; Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Award on 
Jurisdiction p. 239–267; EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case No. 2010-17, Award on Jurisdiction p. 165–
185. 
215 Wehland, 2009, s. 305. 
216 A.a. s. 305.  
217 Henquet, 2013, s. 377. 
218 Wehland, 2009, s. 305. 
219 A.a. s. 311; Eilmansberger, 2009, s. 402. 
220 Wehland, 2009, s. 310. 
221 Dahlquist, Lenk, Rönnelid, 2016, s. 3. 
222 A.a. s. 4; Wehland, 2009, s. 311. 
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enligt mest-gynnad-nationsprincipen.223 Att tillämpningen av BIT innebär diskriminering på grund 
av nationalitet kan beskrivas ur två perspektiv, med utgångspunkt i hemstatens eller värdstatens 
förpliktelser enligt BIT:en. Med utgångspunkt i hemstatens förpliktelser, kallat exportperspektivet, 
kan det argumenteras att tillämpningen av BIT:en är diskriminerande eftersom ett BIT endast är 
tillämpbart för investerare som har hemstatens nationalitet, alternativt har tillhörighet i hemstaten 
enligt hemstatens nationella regler för juridiska entiteter, det vill säga företag och organisationer.224 
Med utgångspunkt i värdstatens förpliktelser, kallat importperspektivet, kan det argumenteras att 
tillämpningen av BIT:en är diskriminerande eftersom ett BIT endast ger en fördel åt investerare från 
avtalsparts-landet och inte samma fördelar till investerare från ett tredje medlemsland, diskrimineras 
investerare från andra medlemsländer.225 
 

Ur exportperspektivet, ställs frågan huruvida tillämpningen av BIT:en är diskriminerande eftersom 
ett BIT endast är tillämpbart för investerare som har hemstatens nationalitet. BIT har i denna typ av 
argumentation ofta jämförts med andra typer av bilaterala avtal, ofta avtal om undvikande av 
dubbelbeskattning, så kallade dubbelbeskattningsavtal.226 Gällande dubbelbeskattningsavtal har 
EU-domstolen i sin praxis behållit sin ståndpunkt att förbudet mot diskriminering på grund av 
nationalitet är en stark princip, men att dubbelbeskattningsavtalens tillämpningsområde inte behöver 
utökas till att gälla alla EU-medborgare i de fall när två personer inte kan anses vara i en jämförbar 
situation.227 Det finns flera avgöranden från EU-domstolen inom andra områden än investeringsrätt 
som har ansetts varit vägledande även i denna fråga. I Saint Gobain-målet resonerade domstolen att 
skillnaden i behandling mellan nationaliteterna inte kunde motiveras. Därmed slog domstolen fast 
att det var diskriminerande att behandla lika fall olika när nationalitet var den skiljande faktorn.228 
BIT:en har även jämförts med andra typer av bilaterala avtal. Gottardo-målet229 handlade istället 
om en konvention om social trygghet och åldersförmån. Här bekräftade domstolen att 
medlemsländer enligt EU-rätten måste tillämpa sina bilaterala förpliktelser på samma sätt för alla 
EU-medborgare, det vill säga ge samma förmåner till alla EU-medborgare när de kan anses vara i 
en jämförbar situation.230 Från EU-domstolens resonemang i Saint Gobain-målet och Gottardo-
målet har det menats att alla bilaterala avtal måste ha ett tillämpningsområde som innefattar alla 
EU-medborgare.231 I Matteucci-målet232 som handlade om stöd för en yrkesutbildning, underströk 
domstolen att det enligt EU-rätten åligger en stat att försäkra att diskriminering inte sker även på 

                                                
223 Henquet, 2013, s. 377. 
224 Wehland, 2009, s. 311. 
225 A.a. s. 311 f. 
226 A.a. s. 312; Dahlquist, Lenk, Rönnelid, 2016, s. 5. 
227 Mål C-376/03, p. 63; Mål C-374/04, p. 94. 
228 Mål C-307/97 p. 64.  
229 Mål C-55/00. 
230 Mål C-55/00, p. 39.  
231 Dahlquist, Lenk, Rönnelid, 2016, s. 5. 
232 Mål C-235/87. 
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områden där det egentligen åligger den andra kontraktsstaten att garantera likabehandling.233 Vidare 
har EU-domstolen även prövat huruvida bestämmelser i bilaterala avtal om lufttransport stred mot 
EU-rättens förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, i Open Skies-målen234 vilka 
avgjordes år 2002. I dessa mål slog domstolen fast att medlemsländerna gjorde sig skyldiga till 
fördragsbrott genom att ge särskilda fördelar till endast de företag som enligt nationell rätt ansågs 
ha sin hemvist i medlemsstaten, trots att fördelar i praktiken gavs av ett tredje land eftersom 
diskrimineringen grundades i det bilaterala avtalet.235 Det har argumenterats att trots att ovan 
behandlade avgöranden från EU-domstolen visar på att EU-domstolen anser att förbudet mot 
diskriminering på grund av nationalitet är mycket viktigt, behöver detta faktum inte automatiskt 
betyda att tillämpningen av BIT innebär en sådan diskriminering.236 Det har även argumenterats att 
begränsningen till medborgare vid tillämpning av svenska bilaterala avtal kan strida mot förbudet 
mot diskriminering på grund av nationalitet i enlighet med EU-domstolens praxis.237 
 

Med utgångspunkt i ett importperspektiv är istället frågan huruvida det kan anses vara 
diskriminerande att en värdstat behandlar medborgare från en EU-medlemsstat sämre än 
medborgare från en annan EU-medlemsstat, på grund av att värdstaten har slutit ett för investeraren 
mer fördelaktigt BIT med den andra medlemsstaten. Frågan är således huruvida det finns en mest-
gynnad-nationsprincip inom EU-rätten och denna fråga var länge mycket omdiskuterad.238 I D-
målet gjorde EU-domstolen bedömningen att en situation med en belgisk hemvist och en 
medborgare med hemvist i en annan medlemsstat, inte var jämförbara.239 Domstolen anförde att; 
 

“Den omständigheten att dessa ömsesidiga rättigheter och skyldigheter endast är tillämpliga på personer som 
är bosatta i en av de två avtalsslutande medlemsstaterna följer implicit av de bilaterala avtalen om undvikande 
av dubbelbeskattning. En skattskyldig person som är bosatt i Belgien befinner sig alltså inte i samma situation 
som en skattskyldig person som är bosatt utanför Belgien när fråga är om förmögenhetsskatt som påförs fast 
egendom som är belägen i Nederländerna.”240 

 

Domstolen bekräftade senare denna ståndpunkt i Test Claimants-målet.241 
 

4.3.2. Överträdelseförfarandet mot Sverige 
Förbudet mot icke-diskriminering kommer till uttryck inom EU-rätten på olika sätt. Ett argument 
som framförs är att BIT:en skapar diskriminering grundad på nationalitet och därmed innebär 
tillämpningen av BIT en överträdelse av bestämmelserna i artikel 49 och 63 FEUF. I sin formella 

                                                
233 Mål C-235/87 p. 17. 
234 Mål C-466-469/98, C-471-472/98, C-475-476/98. 
235 Mål C-466-469/98 C-471-472/98, C-475-476/ 98; Dahlquist, Lenk, Rönnelid, 2016, s. 5; Wehland, 2009, s. 
313. 
236 Wehland, 2009, s. 314. 
237 Dahlquist, Lenk, Rönnelid, 2016, s. 5. 
238 Wehland, 2009, s. 315. 
239 Mål C-376/03, p. 58–61. 
240 Mål C-376/03, p. 61, 
241 Mål C-374/04, p. 94. 
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underrättelse till Sverige menade kommissionen att artiklarna 2 och 3 i det svensk-rumänska BIT:et 
innebär en direkt diskriminering på grund av nationalitet. Kommissionen angav att artiklarna 2 och 
3 i BIT:et överlappar med etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital och betalningar 
som stadgas i artiklarna 49 och 63 FEUF. Kommissionen menade att BIT:et genom överlappningen 
och särbehandlingen av investerare från Rumänien i jämförelse med investerare från andra 
medlemsstater strider mot artikel 49 och 63 FEUF, eftersom artiklarna enligt fast rättspraxis 
förbjuder diskriminering på grund av nationalitet. Kommissionen belyste också i sammanhanget att 
direkt diskriminering på grund av nationalitet inte kan rättfärdigas av ekonomiska skäl, vilket 
kommissionen menade skulle vara det enda skälet till att behålla intra-EU BIT:en.242 Kommissionen 
uttryckte att detta resonemang om icke-diskriminering även omfattade reglerna om expropriation i 
artikel 4 i BIT:et samt artikel 5 i BIT:et som innehåller överföringsklausulen.243 Kommissionen 
menade även att reglerna i artikel 6 i BIT:et, om återförsäkring och subrogation, som är en 
försäkringsrättslig specialbestämmelse, på samma sätt innebär direkt diskriminering och därigenom 
stred mot reglerna om fri rörlighet för tjänster i artikel 56 FEUF.244 Kommissionen anförde senare 
samma men mer utvecklade argument i sitt motiverade yttrande till Sverige.245  
 

Sverige anförde i sitt svar på kommissionens formella underrättelse att Sverige ansåg att påstående-
na inte var tillräckligt konkreta för att kunna bemötas. Sverige påpekade också att det inte kunde 
uteslutas att investerare från andra medlemsländer åtnjuter investeringsskydd och att reglerna 
därmed inte automatiskt innebär diskriminering.246 I sitt svar på det motiverade yttrandet utvecklade 
Sverige sin ståndpunkt och påpekade att befogenheten för den inre marknaden är delad mellan 
medlemsstaterna och EU. Därmed är medlemsstaterna fria att ingå fördjupade samarbeten och anta 
mer förmånliga samarbeten. Sverige menade att det faktum att rumänska investerare får fördelar 
inte innebär att investerare från andra medlemsstater missgynnas. Reglerna om att rumänska 
investerare ska behandlas lika bra som svenska investerare i Sverige, det vill säga principen om 
nationell behandling, inte på något vis kan innebära diskriminering.247 
 

4.3.3. Skiljedomstolar  
Argument om huruvida intra-EU BIT:en bryter mot EU-rättens förbud mot icke-diskriminering har 
anförts i flertalet skiljedomar, ofta i frågan om en skiljedomstols jurisdiktion. Kommissionen, andra 
amicus curiae och stater som ofta är svarande i målet, menar att BIT:en bryter mot EU-rättens icke-
diskrimineringsregler, vilket framförts i bland andra målen Binder v. the Czech Republic, Eastern 
Sugar v. the Czech Republic, EURAM v. the Slovak Republic, WNC v. Czech Republic och Eureko-

                                                
242 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 6 f.  
243 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 8 f.  
244 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 11.  
245 Europeiska kommissionen, Motiverat yttrande - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 11–15. 
246 Sveriges regering, Svar på formell underrättelse angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering 
och Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 17–21. 
247 Sveriges regering, Svar på formell underrättelse angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering 
och Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 12–15. 
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målet.248 Skiljedomstolar och amicus curiaes har däremot anfört motsatsen i målen EURAM v. the 
Slovak Republic, Oostergetel v. Slovakia, WNC v. Czech Republic och Eureko-målet.249 
 
 

4.3.4. Achmea-domen och icke-diskriminering 
En av tolkningsfrågorna i Achmea-målet rörde frågan om huruvida BIT:et i målet var inkompatibelt 
med förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet som finns stadgat i artikel 18 FEUF. 
Generaladvokaten anförde i sitt förslag till avgörande att Slovakien har BIT som fortfarande är i 
kraft med 21 av EU:s medlemsländer. Han menade att investerare från övriga stater, trots att de inte 
omfattas av det slovakisk-nederländska BIT:et, har tillgång till ett internationellt skiljeförfarande 
som tvistelösningsmekanism. Därmed menade han att det inte finns en skillnad i behandlingen av 
dessa investerare. Vidare, anförde han att Slovakien har sagt upp sina BIT med Tjeckien och Italien, 
och att det i de fallen förekom en viss skillnad i behandlingen av investerare från dessa två länder. 
Däremot menade han att eftersom denna skillnad i behandling beror på staternas beslut att avskaffa 
avtalen förekom här ingen diskriminering. Därav följer att en eventuell diskriminering skulle 
omfatta investerare från någon av de stater med vilka Slovakien saknar avtal. Gällande investerare 
från dessa fyra länder, Estland, Irland, Cypern och Litauen, förekom en skillnad i behandling, med 
undantag från investeringar inom energisektorn, eftersom motsvarande bestämmelser i 
Energistadgefördraget var tillämpliga.250  
 

Även Generaladvokaten liknade i sitt förslag till avgörande BIT:en med dubbelbeskattningsavtal 
och hänvisade till D-målet251 och EU-domstolens dom. Han menade att en investerare som inte är 
bosatt i Nederländerna, och som gör en investering i Slovakien, inte kan anses vara i en likställd 
situation som en investerare som är bosatt i Nederländerna och gör en investering i Slovakien.252 
Generaladvokaten konstaterade slutligen att det enligt honom inte förelåg diskriminering på grund 
av nationalitet och han rekommenderade domstolen att besvara tredje frågan enligt hans resonemang 
och slutsatser.253 EU-domstolen fastslog däremot i sin dom att artiklarna 267 och 344 FEUF skulle 
tolkas på så sätt att de utgör ett hinder för tillämpningen av tvistelösningsmekanismen, och därmed 
kom aldrig frågan om icke-diskriminering att prövas.254 
 

                                                
248 Binder v. the Czech Republic, Award on jurisdiction p. 18; Eastern Sugar v. the Czech Republic, SCC Case 
No. 088/2004, Partial Award p. 106; EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case No. 2010-17, Award on 
Jurisdiction p. 61; Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Award on Jurisdiction, p. 117; WNC v. Czech 
Republic, PCA Case No. 2014-34, Award p. 66.  
249 EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case No. 2010-17, Award on Jurisdiction p. 129; Eureko-målet, PCA 
Case No. 2008-13, Award on Jurisdiction p. 274; Oostergetel v. Slovakia, Decision on Jurisdiction p. 86–87; 
WNC v. Czech Republic, PCA Case No. 2014-34, Award p. 309 ff. 
250 Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i mål C-284/16, p. 61–65. 
251 Mål C-376/03.  
252 Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i mål C-284/16, p. 67–75. 
253 Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i mål C-284/16, p. 65, 82. 
254 Mål C-284/16, dom, p. 60 ff. 
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4.4. Argument om EU:s domstols- och rättsordning 
4.4.1. Inledning 
EU-rätten och BIT:ens förenlighet har som ovan nämnt diskuterats ur många aspekter. Det har 
argumenterats, exempelvis av kommissionen i Achmea-målet, att nätet av BIT som det folkrättsliga 
investeringsskyddet består utav utgör en stark systemrisk för EU. Generaladvokaten menade 
däremot i sitt förslag till avgörande i målet att kommissionen starkt överdrivit i sin beskrivning av 
den systemrisk som den uttryckt att BIT:en innebär, då investerare vunnit framgång emot en värdstat 
endast tio gånger av de 62 intra-EU skiljedomsförfaranden som avgjorts under en tidsperiod av flera 
decennier.255 Vidare har det även ifrågasatts huruvida tvistelösningsbestämmelserna kan strida mot 
artikel 344 i FEUF som stadgar att medlemsstaterna bundit sig till att EU-domstolen har ensam rätt 
att lösa tvister och tolka fördragen.256 Artikel 267 FEUF stadgar EU-domstolens behörighet och de 
nationella domstolarnas möjlighet att begära förhandsavgöranden, och även denna artikels 
kompatibilitet med EU-rätten har ifrågasatts.257 
 

4.4.2. Överträdelseförfarandet mot Sverige 
4.4.2.1. Argument om överträdelse av artikel 3.2 FEUF, en kompetensfråga 
Kommissionen argumenterade i sin formella underrättelse till Sverige att artiklarna 2 och 3 i det 
svensk-rumänska BIT:et innehållandes regler om främjande och tillåtande av investeringar, rättvis 
och skälig behandling, investeringsskydd, principen om nationell behandling och behandling enligt 
mest-gynnad-nationsprincipen, innebar en överträdelse av artiklarna 3.2, 49 och 63 FEUF. 
Kommissionen menade att reglerna i BIT:et delvis överlappande reglerna i EU-rätten, och att EU 
enligt artikel 3 FEUF hade exklusiv befogenhet att ingå internationella avtal som påverkar eller 
ändrar räckvidden för EU-rättsliga regler. Därmed menade kommissionen att medlemsstaterna inte 
hade rätt att ingå avtal med varandra som kunde komma att påverka eller ändra räckvidden för EU-
rättsliga regler.258 Kommissionen anförde senare på ett mer utförligt sätt samma argument i sitt 
motiverade yttrande till Sverige.259  

 

Sverige tillbakavisade kommissionens argument om att artiklarna 2, 3, 4 och 5 i BIT:et genom en 
överlappning innebär en överträdelse av befogenhetsreglerna i artikel 3.2 FEUF. Sverige menade 
det är upp till kommissionen att bevisa att reglerna påverkar eller ändrar räckvidden av EU-rätten, 
eftersom det i artikel 3.2 FEUF står att den exklusiva befogenheten gäller i den mån det påverkar 
eller ändrar räckvidden. I svaret påpekade även Sverige att slutsatser om att regler påverkar varandra 
inte går att dra endast av det faktum att reglerna liknar varandra, och ansåg att det med utgångspunkt 

                                                
255 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 44. 
256 Weiss, Steiner, 2013, s. 367. 
257 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 85. 
258 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 5 f.  
259 Europeiska kommissionen, Motiverat yttrande - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 8–11. 
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i BIT:ets innehåll saknades stöd för att EU skulle ha exklusiv kompetens att ingå denna typ av 
avtal.260 Sverige vidhöll sina ståndpunkter i sitt svar på kommissionens motiverade yttrande.261 
 

4.4.2.2. Argument om EU:s rättsordning och rättssäkerhet 
Kommissionen belyste också att överlappningen mellan artikel 2 och 3 i det svensk-rumänska 
BIT:et och EU-rättens regler om etableringsfriheten och fri rörlighet för kapital och betalningar i 
artikel 49 och 63 FEUF, skulle kunna innebära att Sverige inte kan leva upp till EU-rättsliga 
lagstiftningsåtgärder eller kan underlåta att göra en intresseavvägning baserad på EU-rättsliga 
principer. Kommissionen menade att EU kan utforma ytterligare rättsligt bindande unionsakter 
inom området för artikel 49 och 63 FEUF, och att det då skulle finnas en risk att Sverige enligt 
avtalet inte kan införa den lagstiftning eller följa de beslut Sverige är förpliktigat att följa enligt EU-
rätten. Angående intresseavvägningen förklarade kommissionen att mekanismerna i artikel 49 och 
63 FEUF ska tolkas genom en intresseavvägning för att skapa balans mellan privata och offentliga 
intressen, och att BIT:ets regler däremot huvudsakligen skyddar privata intressen och att denna 
skillnad skulle kunna vara problematisk.262 Vidare menade kommissionen att artikel 5 i BIT:et, 
överföringsklausulen, på samma sätt skulle kunna innebära att Sverige inte kan vidhålla sina 
unionsrättsliga åtaganden. Kommissionen påpekade att det i artikel 65.1 FEUF och artikel 75 FEUF 
finns klargöranden om restriktioner om den fria rörligheten för kapital. Sverige kommer därmed 
exempelvis i en situation där en EU-institution enligt artikel 75 FEUF vill frysa vissa personers 
tillgångar, inte kunna leva upp till bestämmelserna både i BIT:et och EU-rätten samtidigt. 
Bestämmelserna är därmed oförenliga.263 Kommissionen lyfte även problemet med att BIT:ets 
regler kan innebära utdömande av skadestånd som enligt EU-rätten blir ett statsstöd och att många 
av BIT:ets artiklar kan därmed bli oförenliga med artikel 107.1 FEUF som i princip förbjuder 
statsstöd.264 Kommissionen anförde i sitt motiverade yttrande senare samma argument men med 
utförligare underbyggnad.265  
 

Sverige menade däremot, i sitt svar på kommissionens formella underrättelse, att kommissionen inte 
med tillräckligt konkreta exempel visat på att reglerna i BIT:et bryter mot EU-rättsliga restriktions-
regler. Sverige menade att det därför ej var möjligt att bemöta argumenten.266 Angående argument 
om att BIT:ets regler förorsakade statsstöd hänvisade Sverige till att BIT:et inte innehåller regler 
om statsstöd och att utbetalningar av stöd grundas på enskilda statliga beslut. Sverige kan endast stå 

                                                
260 Sveriges regering, Svar på formell underrättelse angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering 
och Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 9–15.  
261 Sveriges regering, Svar på motiverat yttrande angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och 
Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 7.  
262 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 7.  
263 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 9 f. 
264 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 11 f.  
265 Europeiska kommissionen, Motiverat yttrande - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 11–17.  
266 Sveriges regering, Svar på formell underrättelse angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering 
och Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 16 f.  
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till svars för vad Sverige har gjort och inte för hur Rumäniens har agerat i en viss fråga eller vilka 
beslut Rumänien väljer att fatta.267 Angående argument om rättssäkerhet hänvisade Sverige till att 
det årligen sedan Rumänien blev medlem i EU tagits fram rapporter för att adressera de problem 
som finns med bland annat rättsväsendet i Rumänien.268 
 

4.4.2.3. Skiljeförfarandeklausulen 
Kommissionen påpekade i sin formella underrättelse till Sverige att det skiljedomsförfarande som 
föreskrivs i artikel 7 i det svensk-rumänska BIT:et, innebär att skiljedomstolarna måste tillämpa och 
tolka EU-rätten eftersom BIT:ets och EU-rättens regler överlappar. I artikel 7 i BIT:et har Sverige 
och Rumänien förbundit sig till att lösa eventuella tvister mellan en investerare och värdstaten 
genom ett internationellt skiljedomsförfarande. På grund av att medlemsstaterna, genom artikel 344 
FEUF, förbundit sig att lösa tvister som rör tolkningen av EU-rätten enligt de förfaranden som för-
dragen föreskriver, menade kommissionen att skiljeförfarandeklausulen i artikel 7 i BIT:et innebär 
en överträdelse av artikel 344 FEUF. Samma resonemang anförde kommissionen angående artikel 
8 i BIT:et som möjliggör skiljedomsförfarande mellan stater.269 Kommissionen anförde i sitt moti-
verade yttrande senare samma argument med utförligare underbyggnad och underströk att det var 
oacceptabelt att två medlemsstater motarbetar EU:s rättsordning på så sätt som sker genom att 
staterna tillåter internationella skiljeförfaranden mellan en värdstat och en ekonomisk operatör.270  
 

Sverige menade däremot i sitt svar att Sverige inte brutit mot artikel 344 FEUF genom skilje-
förfarandeklausulen, eftersom BIT:et inte utgör en del av EU-rätten och EU är inte part i avtalet. 
Sverige anförde även att det inte finns andra regler i fördragen som stadgar att avtalstvister mellan 
en investerare och en stat ska avgöras vid en nationell domstol.271 I sitt svar på det motiverade 
yttrandet vidhöll Sverige sin ståndpunkt i frågan om skiljeförfarandeklausulen och underströk att 
klausulen inte påverkar EU-domstolens eller nationella domstolar behörigheter eller skyldigheter.272 
 

4.4.3. Achmea-målet 
4.4.3.1. Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet 
I Achmea-målet utgjorde andra tolkningsfrågan frågan huruvida artikel 267 FEUF, som stadgar att 
EU-domstolen har behörighet att tolka och bedöma giltigheten av regler gentemot EU-rätten, utgör 
ett hinder mot tillämpningen av tvistelösningsklausulen i det aktuella BIT:et. Generaladvokaten 
menade att den skiljedomstol som sammansätts enligt tvistelösningsklausulen i BIT:et, ska anses 

                                                
267 Sveriges regering, Svar på formell underrättelse angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering 
och Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 8, 22. 
268 Sveriges regering, Svar på formell underrättelse angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och 
Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 36. 
269 Europeiska kommissionen, Formell underrättelse - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 12 ff.  
270 Europeiska kommissionen, Motiverat yttrande - Överträdelsenummer 2013/2207, s. 17–20.  
271 Sveriges regering, Svar på formell underrättelse angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering 
och Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 29–33.  
272 Sveriges regering, Svar på motiverat yttrande angående avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och 
Rumäniens regering om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar, p. 33 f.  
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falla under definitionen av uttrycket domstol i medlemsstat som finns i artikel 267 FEUF. I det fall 
skiljedomstolar ska anses omfattas av begreppet kan de enligt artikeln be EU-domstolen om 
förhandsavgöranden och således inte heller anses vara i strid med artikel 344 FEUF.273 Definitionen 
av vad som utgör en nationell domstol enligt artikel 267 FEUF har fastställts genom praxis och 
ställer ett flertal krav på domstolen.274 Det första kravet är att organet ska vara upprättat enligt lag 
(1). Enligt generaladvokaten är det ostridigt att BIT utgör lag, då den internationella bestämmelsen 
implementerats i lag i både Nederländerna och Slovakien.275 Ett annat krav är att domstolen är 
stadigvarande (2), vilket BIT-skiljedomstolar ska anses vara enligt generaladvokaten.276 Vidare 
ansåg han att även kravet på att jurisdiktionen ska vara av tvingande art (3) kan anses vara uppfyllt 
av skiljeförfarandet. Slutligen menade han att kravet på att förfarandet ska vara kontradiktoriskt 
samt kunna försäkra oberoende och opartiskhet (4) kan anses vara uppfyllt.277 Generaladvokaten 
föreslog därför EU-domstolen att tolka frågan om artikel 267 FEUF på sådant sätt att artikeln inte 
utgör ett hinder mot tillämpningen av skiljeförfarandeklausuler i BIT eftersom skiljedomstolarna i 
den mening som avses enligt artikeln ska anses falla under definitionen av en domstol i 
medlemsstat.278 
 

Angående den första tolkningsfrågan önskade den nationella domstolen klarhet i frågan om huruvida 
artikel 344 FEUF utgör ett hinder för tillämpningen av sådana bestämmelser som finns i BIT som 
möjliggör tvistelösning genom ett internationellt skiljedomsförfarande. Tolkningsfrågan om artikel 
344 FEUF aktualiseras inte i det fall EU-domstolen anser att skiljedomstolar kan anses utgöra 
domstolar enligt lydelsen i artikel 267 FEUF. Genom artikel 344 FEUF har medlemsstaterna 
förbundit sig att inte lösa tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördragen på̊ annat sätt än 
som bestämts genom fördragen, eftersom skiljedomstolarna i sådant fall skulle utgöra en del i 
domstolsordningen och inte strida mot autonomin i rättsordningen. I det fall att en skiljedomstol 
skulle tillämpa EU-rätten felaktigt kan medlemsstaterna göra sig skyldiga till fördragsbrott genom 
att ha inrättat skiljedomstolen enligt artiklarna 258 och 259 FEUF.279 För att besvara den första 
tolkningsfrågan delade generaladvokaten upp den i tre delfrågor. Han konstaterade att han inte ansåg 
att skiljedomsförfaranden enligt BIT inte omfattades av artikel 344 FEUF eftersom det klart framgår 
från domstolens praxis att det endast är tvister mellan medlemsstater eller unionen och medlemsstat 
som omfattas, vilket innebär att tvister mellan enskilda inte omfattas trots att det dömande organet 
måste ta hänsyn till EU-rätten. Han pekade även på att EU-domstolen i sitt yttrande280 om utkastet 

                                                
273 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 85. 
274 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 86. 
275 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 86 och 96. 
276 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 103–109. 
277 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 129 f. 
278 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 131.  
279 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 132 ff. 
280 Yttrande 1/09. 
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till ett avtal281 slagit fast att artikel 344 FEUF inte kan utgöra ett hinder mot en sådan domstol som 
avsågs i förslaget eftersom artikelns bestämmelse innehåller ett förbud för medlemsstaterna att lösa 
tvister sinsemellan och inte tvister mellan enskilda.282 
 

Andra delfrågan löd huruvida tvister enligt BIT:et kan anses avse tolkning eller tillämpning av 
fördragen enligt artikel 344 FEUF:s innebörd.283 Generaladvokaten ansåg att tillämpningsområdet 
för BIT:et i målet är mer omfattande än EU-fördragens tillämpningsområdet och att 
investeringsskyddet i avtalet skiljer sig från det i EU-rätten utan att vara oförenligt med den.284 
Tredje delfrågan rörde frågan om huruvida BIT:et i målet genom sitt syfte påverkar EU-rättens 
fastslagna behörighetsordning och därmed unionens rättsordnings autonomi. Han anförde att 
tvistelösningsklausulen som möjliggör ett internationellt skiljedomsförfarande inte strider mot EU-
fördragens behörighetsordning eller EU-rättssystemets autonomi eftersom kommissionen kan väcka 
talan mot en medlemsstat som accepterat en skiljedom som strider mot EU-rätten.285 
Kommissionens möjlighet att väcka talan innebär att behörighetsordningen inte påverkas.286 
Därutöver är det inte alltid möjligt för en investerare att åberopa internationella bestämmelser vid 
nationell domstol och följaktligen krävs det att BIT:en skapar tvistelösningsmöjligheter för att en 
investerare ska kunna göra sina rättigheter gällande. Generaladvokaten anförde att förda 
resonemang också innebar att bestämmelserna i BIT:en inte kan anses strida mot principen om 
ömsesidigt förtroende för de nationella rättssystemen.287 Slutligen gav generaladvokaten EU-
domstolen förslaget att tolka artiklarna 267 och 344 FEUF på̊ så sätt att de inte utgör hinder för 
tillämpningen av ett tvistelösningssystemet i BIT:et.288 
 

4.4.3.1. Domen 
EU-domstolen anförde att internationella avtal, enligt domstolens fasta rättspraxis, inte kan inkräkta 
på den befogenhetsordning som stadgas i fördragen, och därigenom inte heller på unionens 
rättsordnings autonomi, en princip som föreskrivs i framförallt artikel 344 FEUF.289 Domstolen 
anförde vidare följande; 

 

“Unionsrätten kännetecknas nämligen av att den härrör från en autonom källa, det vill säga fördragen, av att 
den har företräde framför medlemsstaternas rättsordningar och av att en rad bestämmelser som är tillämpliga 
på medlemsstaterna och deras medborgare har direkt effekt. Dessa väsentliga särdrag har gett upphov till ett 
strukturerat nätverk av principer, regler och rättsförhållanden som står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till 

                                                
281 Avtal om inrättande av ett enhetligt system för patenttvister och domstol för europeiska patent och 
gemenskapspatent. 
282 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 138–153. 
283 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 160 f. 
284 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 228. 
285 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 237. 
286 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 255 f. 
287 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 265 ff. 
288 Mål C-284/16, förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, p. 273. 
289 Mål C-284/16, p. 32. 
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varandra och som är ömsesidigt förpliktande för unionen själv och dess medlemsstater liksom för 

medlemsstaterna sinsemellan.”290 
 

EU-domstolen underströk att EU-rätten således bygger på de grundläggande premisserna att 
medlemsstaterna delar en rad gemensamma värden och att alla medlemsstater erkänner att de andra 
medlemsstaterna delar dessa värden med varandra. EU-domstolen menade att “[d]enna premiss 
innebär och motiverar att medlemsstaterna hyser ett ömsesidigt förtroende för att dessa värden 
erkänns och således att den unionsrätt iakttas genom vilken de genomförs”.291 EU-domstolen 
anförde att inrättandet av domstolssystemet med nationella domstolar, EU-domstolen och 
förhandsavgöranden var avsett att säkerställa egenskaperna i unionens rättsordning samt att 
säkerställa en konsekvens och enhetlighet i tolkningen av unionslagstiftningen. 
 

EU-domstolen besvarade frågan om huruvida en skiljedomstol i en investeringstvist tolkar eller 
tillämpar EU-rätten, och fastslog att en skiljedomstol kan komma att tolka och tillämpa EU-rätten. 
Vidare besvarade EU-domstolen frågan om huruvida en skiljedomstol i en investeringstvist kunde 
anses utgöra en domstol enligt meningen i artikel 267 FEUF och därigenom ha möjlighet att begära 
förhandsavgöranden. EU-domstolen anförde att en investeringsskiljedomstol inte utgör en domstol 
i de nationella systemen i Nederländerna eller Slovakien.292 Angående frågan huruvida investerings-
skiljedomstolen kunde utgöra en domstol enligt artikelns betydelse på grund av att tvisten kunde 
överprövas i Tyskland, ansåg domstolen att en sådan tolkning inte var möjlig. I sin motivering 
menade EU-domstolen att argumenten om liknelsen med kommersiella skiljeförfaranden inte heller 
var välgrundade eftersom den juridiska grunden för sådana förfaranden skiljde sig från 
investeringsskiljedomstols juridiska grund, partsvilja respektive ett folkrättsligt avtal. EU-
domstolen fastslog som en följd av resonemanget att en investeringsskiljedomstol skulle utgöra en 
domstol enligt artikel 267 FEUF samt att upprättandet av en investeringsskiljedomstol kan innebära 
att tvister avgörs på ett sätt som inte säkerställer EU:s behörighetsregler eller en enhetlig tolkning 
av EU-rätten.293 
 

EU-domstolen fastslog att tvistelösningsmekanismen i det nederländsk-slovakiska BIT:et 
undergräver EU-rättens autonomi och därmed utgör artiklarna 267 och 344 FEUF utgör ett hinder 
för tillämpningen av tvistelösningsbestämmelserna.294 Domstolen anförde att; 
 

“Artikel 8 är emellertid av sådan beskaffenhet att den är ägnad att inte enbart ifrågasätta principen om 
ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna, utan även bibehållandet av den specifika karaktären hos den 
rättsordning som inrättats genom fördragen, vilken säkerställs genom förfarandet för förhandsavgörande enligt 

                                                
290 Mål C-284/16, p. 33. 
291 Mål C-284/16, p. 34. 
292 Mål C-284/16, p. 40–49. 
293 Mål C-284/16, p. 50–57. 
294 Mål C-284/16, p. 58–60. 
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artikel 267 FEUF. Ovannämnda artikel 8 är därför inte förenlig med principen om lojalt samarbete som EU-
domstolen erinrat.”295 

 

4.4.4. Målen i skiljedomstolarna 
Generaladvokatens förslag till avgörande följer till skillnad från EU-domstolens dom den 
ståndpunkt som skiljedomstolar tidigare tagit i frågan. Skiljedomstolen i Eureko-målet menade att 
EU-domstolen enligt EU-rätten inte hade ett sådant monopol som innebar att tvistelösning genom 
ett internationellt skiljedomsförfarande var oförenligt med EU-rätten och att artikeln 344 inte 
reglerade tvister mellan en privat aktör och en medlemsstat.296 Ett liknande resonemang fördes av 
skiljedomstolen i Electrabel v. Hungary.297 Skiljedomstolen i EURAM-målet ansåg att artikel 344 
FEUF inte skapade ett absolut domstolsmonopol för EU-domstolen gällande tolkning av EU-rätten 
av fler anledningar, bland annat eftersom EU-rätten konstant tolkas och tillämpas i andra domstolar 
utöver de nationella, kommersiella domstolar.298 Vidare menade skiljedomstolen att de nationella 
domstolarna har ett visst tolkningsutrymme att bedöma vilka frågor som ska hänskjutas till EU-
domstolen.299 Domstolen anförde även att förbudet mot att använda sig av andra 
tvistelösningsmekanismer än EU-domstolen gäller tvistelösning mellan medlemsstater och inte 
tvister mellan en medlemsstat och en privat aktör.300 Skiljedomstolen påpekade också att det i vissa 
fall finns möjlighet till prövningar i nationella domstolar om ogiltighet av en skiljedom, och att 
kommissionen alltid i efterhand har möjlighet att inleda överträdelseförfaranden mot en 
medlemsstat för att försäkra funktionen i EU:s rättsordning.301 
 

4.5. Analys 
Angående diskussionen om diskriminering, har liknelsen mellan dubbelbeskattningsavtal och BIT 
som ovan beskrivet ofta gjorts inom praxis och litteratur. Det finns däremot en skillnad mellan 
investerings- och skatteområdet i EU-fördragen, utöver kompentensfördelningsfrågan. I FEUF finns 
en bestämmelse i artikel 65 FEUF som stadgar att bestämmelserna i artikel 63 FEUF, vilka stadgar 
den fria rörligheten för kapital och betalningar, inte ska påverka medlemsstaternas rätt att tillämpa 
sådana bestämmelser i sin skattelagstiftning som skiljer mellan skattebetalare som har olika 
bostadsort eller som har investerat sitt kapital på̊ olika ort. Detta uttryckliga undantag är relevant i 
frågan om diskriminering eftersom fördraget uttrycker en värdering om att medlemsstaternas 
nationella beskattningskompetens är viktig.  
 

                                                
295 Mål C-284/16, p. 58. 
296 Eureko-målet, PCA Case No. 2008-13, Award on Jurisdiction p. 274, 276, 282. 
297 Electrabel v. Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and Liability 
p. 4.150 f. 
298 EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case No. 2010-17, Award on Jurisdiction p. 251; Electrabel v. 
Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and Liability p. 4.149. 
299EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case No. 2010-17, Award on Jurisdiction p. 252; Electrabel v. 
Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and Liability p. 4.148. 
300 EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case No. 2010-17, Award on Jurisdiction p. 248–267. 
301 EURAM v. the Slovak Republic, PCA Case No. 2010-17, Award on Jurisdiction p. 264.  
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I diskussionen om intra-EU BIT:ens kompatibilitet med EU-rätten förs argumentationen på flera 
plan. Argument har anförts i frågan om en viss domstols jurisdiktion, i frågan om en medlemsstat 
genom tillämpningen av BIT:en överträder EU-rätten och i frågan om huruvida dessa angreppssätt 
kan innebära att en medlemsstat enligt EU-rätten bryter mot EU-rätten genom BIT:ens existens. Det 
är tydligt idag att det finns en konflikt och en problematik i tillämpningen av intra-EU BIT. 
Exempelvis det faktum att Achmea-målet tagits upp i EU-domstolen är en tydlig indikator på 
konflikten och på den rådande osäkerheten. Ett tydligt problem, som även belysts i uppsatsens tredje 
kapitel, är mångfalden av BIT som är slutna mellan EU-länder. Ett annat tydligt problem är att 
konflikten är mellan regler i två olika typer av regelverk, intra-EU BIT:en som trots sin 
hybridfunktion är ingångna av stater och därmed folkrättsliga bestämmelser, och EU-rättsliga 
bestämmelser vilka ges olika roll och kategorisering. På grund av att hierarkin mellan dessa två 
regelsystem och medlemsstaternas nationella regelsystem ser olika ut, är det svårt att lägga fram 
juridiska argument som kan appliceras på alla intra-EU BIT och alla medlemsstater. Ett annat 
problem som finns i debatten är dess mångfacettering. Olika argument om vilken regel som är 
överlappande, förenlig eller oförenlig beblandas, kategoriseras olika och förs fram i olika 
sammanhang, exempelvis angående en skiljedomstols jurisdiktion eller huruvida en medlemsstat 
genom att ha kvar sina intra-EU BIT överträder EU-rätten.  
 

4.6. Slutsats 
Genom förd diskussion i kapitel tre och fyra kan det konstateras att problematiken i relationen 
mellan intra-EU BIT och EU-rätten är mycket komplex. Det finns en problematik i att 
argumentationerna förs på olika nivåer och med olika grundantaganden och grundförutsättningar. I 
en debatt där medlemsstater, EU-institutioner och marknadsaktörer har olika bild av verkligheten 
döljs politiska och ekonomiska antaganden bakom de juridiska argumenten. Det förs därför en 
juridisk istället för en politisk diskussion. Slutligen finns det även en problematik i att det i ett 
komplext och mångfacetterat problem är svårt att argumentera på ett generaliserande sätt. Det är 
därmed också svårt att hitta svar och lösningar som är applicerbara på alla möjliga situationer.  
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Kapitel 5 - En särskild reglering för investeringsskydd 
5.1. Inledning 
I föregående kapitel redogjordes för framförda argument i den juridiska debatten om regelverkens 
kompatibilitet. Syftet med uppsatsen är, som tidigare uttryckt, att besvara frågan huruvida själva 
kärnan i intra-EU BIT:en eller kärnan i en särskild reglering för investeringsskydd är förenlig med 
EU-rättens princip om ömsesidigt erkännande och förtroende. För att besvara frågan om huruvida 
en särskild skyddsreglering för investeringsskydd kan anses vara i enlighet med principen om 
ömsesidigt erkännande och förtroende, ställs inledningsvis en annan fråga. Frågan är vilken del eller 
funktion av en särskild reglering för investeringsskydd det är som BIT-förespråkare vill behålla, det 
vill säga vilka delar av en särskild skyddsreglering de tycker är viktiga. Med utgångspunkt i svaret 
på frågan prövar författaren huruvida elementen är förenliga med principen om ömsesidigt 
erkännande och förtroende.  
 

5.2. Behovet av en särskild skyddsreglering 
5.2.1. Inledning 
Ett sätt att undersöka behovet av intra-EU BIT är att från ett historiskt perspektiv se vilket behov de 
skapades för att fylla. BIT ingicks för att investerare skulle kunna ha ett sätt att hantera politiska 
risker på. Som tidigare nämnts i uppsatsen innebär dessa politiska risker att en investerare som 
investerar utomlands inte kan förutse vilka beslut den suveräna statsmakten i landet kommer att 
fatta, eller vilka förändringar i nationella regelverk som statsmakten kommer att göra. Genom BIT 
garanteras investeraren en viss skyddsnivå; det materiella innehållet i avtalen, samt möjlighet till att 
dra värdstaten inför rätta genom ett skiljeförfarande vilket utgör det processuella skyddet.  
 

5.2.2. Alternativ till intra-EU BIT:en för en särskild reglering för investeringsskydd 
Ett indirekt sätt att bedöma vilken del av skyddet det är som anses vara viktigast för de som 
förespråkar att behålla skyddet, är att se till föreslagna alternativ till ersättande lösningar. I ett non-
paper på ett rådsmöte inom den handelspolitiska kommittén föreslog fem länders delegationer 
alternativa lösningar och angav tre olika processuella skydd för att en bra skyddsnivå skulle kunna 
behållas vid en eventuell utfasning av intra-EU BIT:en. Delegationerna menade att nationella 
domstolar skulle användas som huvudregel, men att det kunde inrättas medlings- och 
tvistelösningsmekanismer för de fall där ett sådant förfarande skulle anses mer lämpligt. En sådan 
alternativ tvistelösningsmekanism skulle behöva vara bindande och verkställningsbar. 
Delegationerna angav tre exempel på hur mekanismen skulle kunna vara uppbyggd.302 
 

Det första förslaget innebar att medlemsstaterna skulle sluta ett särskilt avtal om att 
investeringstvister skulle kunna prövas av EU-domstolen genom användningen av artikel 273 
FEUF. Delegationerna framhöll däremot att ett sådant förslag vid en rättslig prövning eventuellt inte 

                                                
302 Non-paper from Austria, Finland, France, Germany and the Netherlands, Intra-EU investment treaties, Trade 
Policy Committee, Council of the European Union, 7 april 2016, p. 3–6. 



 

 47 

skulle vara genomförbart. Det andra förslaget var inrättandet av en permanent investeringsdomstol 
som skulle baseras på utformningen av den föreslagna europeiska patentdomstolen. Delegationerna 
betonade att en permanent investeringsdomstol utgjorde det tekniskt mest lämpliga förslaget, men 
att utformnings- och implementeringstiden för ett sådant förslag var för lång vilket skulle dra ut på 
BIT-utfasningsprocessen. Det tredje förslaget skulle bygga på skapandet av en kompromiss enligt 
artikel 52 i Haagkonventionen303 av 1907 i den Permanenta Skiljedomstolen. PCA är inte en domstol 
i bokstavlig mening utan ett medel för att tillsätta skiljedomare till en tillfällig skiljedomstol. Enligt 
förslaget skulle medlemsstaterna genom ett avtal skapa en specifik typ av kompromiss dedikerad åt 
investeringstvister. Delegationerna menade att kompromissen skulle ställa upp liknande villkor som 
de villkor angivna i EU:s förslag till tvistlösningsmekanismen i TTIP och andra frihandelsavtal. Det 
belystes att användningen av PCA skulle innebära en kostnadseffektivisering eftersom PCA redan 
har ett system med statsutnämnda domare vilket innebär att domare inte måste utses av 
medlemsstaterna. Delegationerna föredrog systemet med PCA både på grund av tidsaspekten och 
juridiska aspekter.304  
 

Delegationerna belyste själva i sitt non-paper att det kunde finnas juridiska problem med de 
föreslagna lösningarna. Medlemsstaterna har genom fördragen förbundit sig till att EU-domstolen 
är behörig att ge den yttersta tolkningen av EU-rätten. Däremot menade delegationerna att det enligt 
EU-domstolens praxis kunde vara möjligt att en tillfällig skiljedomstol enligt kompromissens 
förfarande klassas som en domstol i en medlemsstat i enlighet med artikel 267 FEUF. I enlighet 
med artikeln skulle den tillfälliga skiljedomstolen därmed kunna be EU-domstolen om 
förhandsavgöranden, vilket skulle lösa problemet i frågan om BIT och rättsordningen inom EU.305 
Att de föreslagna alternativa mekanismerna skulle kunna skapa problem för EU:s rättsordning har 
också diskuterats i litteraturen.306 EU-domstolen konstaterade i sitt yttrande om den föreslagna 
europeiska patentdomstolen att trots att medlemsstaterna och inte EU-domstolen har behörighet att 
avgöra en direkt talan mellan enskilda i frågan om patent, innebär det inte att behörigheten att lösa 
dessa tvister kan ges till en domstol som upprättats genom ett internationellt avtal. Anledningen är 
att ett sådant internationell avtal skulle hindra de nationella domstolarna att utföra sin uppgift som 
allmänna domstolar i den europeiska rättsordningen och att avtalet skulle frånta domstolarna 
möjligheten, och i vissa fall skyldigheten, att hänskjuta frågor till EU-domstolen i enlighet med 
artikel 267 FEUF.307 EU-domstolens ställning i denna fråga har tolkats som att det finns mycket lite 
utrymme för inrättandet av domstolar som faller utanför ramen för det europeiska rättssystemet.308 
EU-domstolens dom i Achmea-målet bekräftar EU-domstolens ställning i denna fråga, eftersom 

                                                
303 Hague Convention II of 1907 Respecting the Limitations of the Employment of Force for the Recovery of 
Contract Debts, 18 October. 1907. 
304 Non-paper from Austria, Finland, France, Germany and the Netherlands, Intra-EU investment treaties, p. 12 f. 
305 Non-paper from Austria, Finland, France, Germany and the Netherlands, Intra-EU investment treaties, p. 14. 
306 Andersen, Hindeland, 2017, s. 20. 
307 Yttrande 1/09, p. 80. 
308 Andersen, Hindeland, 2017, s. 20. 
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domstolen i det fallet gjorde bedömningen att BIT:ets tvistelösningsmekanism inte var förenlig med 
artikel 267 och 344 FEUF.309  
 

5.3. Analys  
5.3.1. Kärnan i investeringsskyddet 
I uppsatsens tredje och fjärde kapitel konstaterades att relationen mellan intra-EU BIT:en och EU-
rätten är mycket komplex och att den juridiska debatten präglas av både politiska och ekonomiska 
inslag. De juridiska argumenten baseras till viss del i ekonomiska och politiska grundantaganden. I 
en debatt där flera frågor är för komplexa för att generalisera är det mycket svårt att finna 
gemensamma ståndpunkter och svar som kan vara applicerbara på olika situationer. Det kan däremot 
från diskussionen om investeringsskyddet i de olika regelsystemen fastställas att en investerare 
genom ett BIT på ett mer lättillgängligt sätt kan utkräva sina rättigheter genom en ISDS-
tvistelösningsmekanism. Ovan gjorda analys om behovet av en särskilt skyddsreglering tyder på att 
den beståndsdel som efterfrågas i ett särskilt investeringsskydd är medel för investeraren att 
verkställa sina rättigheter. Att en investerare genom ett ISDS-förfarande kan få tillgång till en 
opartisk juridisk prövning av den situation där investeraren anser sig ha blivit felaktigt behandlad 
utgör således den viktigaste beståndsdelen i investeringsskyddssystemet. 
 

5.3.2. ISDS och principen om ömsesidigt erkännande och förtroende 
Inom ramen för reglerna för den inre marknaden finns flera olika typer av regler som har olika 
utformning och juridisk tyngd. Vissa regler är mycket detaljerade och tekniska samtidigt som vissa 
regler utgör grundläggande principer. I den juridiska debatten om nödvändigheten av intra-EU 
BIT:en och kompatibiliteten mellan BIT:en och EU-rätten, ställs regler inom de olika systemen mot 
varandra för att en jämförelse eller förenlighetsbedömning ska utföras. Problemet är dock att trots 
att mindre detaljjämförelser eller förenlighetsprövningar mellan två specifika avtalsklausuler eller 
regler är genomförbara, kvarstår den större problematiken. Den fråga som därmed ställs i uppsatsen 
är huruvida det är möjligt att behålla någon form av specifikt investeringsskydd innehållandes 
möjligheten till ett ISDS-förfarande inom ramen för den inre marknaden och principen om 
ömsesidigt erkännande och förtroende. 
 

Den inre marknaden, såsom hela det europeiska samarbetet, bygger på medlemsländernas vilja till 
europeisk integration. En av de mest grundläggande principerna för detta samarbete är principen om 
ömsesidigt erkännande och principen om ömsesidigt förtroende. Principerna innebär att medlems-
staterna erkänner de system för olika procedurer som finns i alla andra medlemsstater. Grunden till 
principerna är att EU:s medlemsstater, i och med att en medlemsstat är medlem i unionen, erkänner 
medlemsstaternas system som tillräckligt rättssäkert för att administrativa förfaranden ska vara till-
förlitliga även för andra unionsmedborgare. ISDS-klausuler finns till för att investerare ska ges 
möjligheten att hantera politiska risker. Genom en ISDS-klausul ges en utländsk investerare 

                                                
309 Mål C-284/16, p. 58 ff. 
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möjlighet att inleda ett internationellt skiljedomsförfarande istället för att utkräva sin rätt i nationella 
domstolar i den medlemsstat där investeraren har investerat. Syftet med ISDS-förfarandet är 
följaktligen att skapa en särskild opartisk process för att skapa hög rättssäkerhet på grund av att 
andra staters rättssystem inte är tillförlitliga. 
 

Om ett särskilt investeringsskyddsregelverk innehållandes en ISDS-klausul skulle instiftas på den 
inre marknaden genom EU-rätt eller folkrätt, måste en sådan bestämmelse vara förenlig med EU-
rättens grundläggande principer. För att pröva ISDS-klausulernas förenlighet med EU-rätten kan 
den teleologiska tolkningsansatsen användas. Genom den teleologiska tolkningsansatsen tas det i 
bedömningen om en regels förenlighet med EU-rätten, som ovan beskrivet i uppsatsen, inte endast 
hänsyn till direkta ändamål med en EU-unionsrättslig regel, utan bedömaren ser till EU-rätten som 
helhet och grundläggande principer för att i sin tolkning av regeln undvika orimliga resultat och 
skapa samstämmighet inom unionsrätten. Ett särskilt investeringsskydd innehållandes en ISDS-
klausul kan inte genom en teleologisk tolkning anses vara förenligt med EU-rätten eftersom 
grundantagandet på den inre marknaden är att medlemsstaterna erkänner och förlitar sig på 
varandras administrativa system på så sätt som principerna om ömsesidigt erkännande och 
förtroende ger uttryck för. På en välfungerande inre marknad där medlemsstaterna förlitar sig på att 
investerares rättigheter respekteras kan inte behovet av ISDS-förfaranden motiveras och därmed kan 
inte förfarandet vara förenligt med den inre marknadens funktionssätt. En fråga som därmed kan 
ställas är huruvida principen om ömsesidigt erkännande och förtroende verkligen är relevant i 
sammanhanget och huruvida ISDS-förfarande bör utvärderas i denna kontext. Såsom beskrivet i 
uppsatsen utgör dessa principer en grundläggande beståndsdel av det europeiska samarbetet. 
Förtroendet som medlemsstaterna bör ha för varandra och för varandras välfungerande system utgör 
en så pass grundläggande beståndsdel att det inte går att motivera särskilda undantag, oavsett om 
det handlar om erkännande av en varas utseende, en yrkesexamen eller ett rättssystem. Av denna 
anledning gör författaren bedömningen att det på en välfungerande inre marknad inte kan anses vara 
nödvändigt för investerare att ha tillgång till ett ISDS-förfarande och att när medlemsstater 
argumenterar för att skyddet behövs är det på grund av en avsaknad av förtroende för de andra 
medlemsstaternas rättssystem. 
 

5.4. Slutsats 
På en välfungerande inre marknad med välfungerande rättssystem kan det således inte finnas ett 
särskilt reglerat investeringsskydd innehållandes en ISDS-klausul. Därmed måste den juridiska 
debatten bero på politiska grunder, och att det förtroende för alla medlemsstaters välfungerande 
marknader och rättssystem som borde finnas medlemsstaterna emellan, i praktiken inte finns i full 
utsträckning. Ett tydligt tecken på det är exempelvis att Sverige i sitt svar till kommissionen 
hänvisade till problemen i Rumäniens rättssystem. Det kan även således konstateras att frågan om 
relationen mellan intra-EU BIT och EU-rätten kommer att behöva lösas på en hög politisk nivå och 
inte genom en juridisk debatt. 
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