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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Den princip om ömsesidigt erkännande (hädanefter kallad

ömsesidighetsprincipen) som EG-domstolen gav uttryck för i Cassis de Dijon-

domen1, innebär en skyldighet för EU: s medlemsstater att godta varor som

lagligen säljs och marknadsförs i en annan medlemsstat. Principen utgör en

tolkning av Romfördragets artikel 28 och ska säkerställa den fria rörlighetens

förverkligande utan att man på gemenskapsnivå ska behöva harmonisera

regelverket för alla existerande varuslag. Medlemsstaterna har emellertid rätt att

göra avsteg från principen på grund av hänsyn till vissa nationella

skyddsintressen, såsom hälsa, konsumentskydd och miljöskydd.2

Trots att ömsesidighetsprincipen har existerat i gemenskapsrätten sedan 1979,

möter företag fortfarande handelshinder vid försäljning i andra EU-länder. Det

krävs ofta att företagen anpassar varorna till importlandets specifikationer och

standarder eller att produkten genomgår ett provnings- eller

certifieringsförfarande i importlandet.3 Sådana tekniska handelshinder skyddar ett

lands inhemska varor mot konkurrens eftersom utländska producenter tvingas

lägga ner både tid och pengar på att anpassa sina produkter till importlandets

regler.

                                                
1 Mål 120/78 Rewe-Zentrale mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979]
2 Kommerskollegiums fallstudie om ömsesidigt erkännande
3 Kommerskollegiums fallstudie om ömsesidigt erkännande s 3
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1.2 Problemformulering

På grund av att det fortfarande inte är möjligt för alla företag att fritt sälja sina

produkter i andra medlemsstater, ställer jag upp följande frågeställningar; Vilka

brister existerar fortfarande i tillämpningen av ömsesidighetsprincipen? Räcker

ömsesidighetsprincipen för att skapa en gemensam marknad eller krävs det

ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med de handelshinder som fortfarande

finns på den inre marknaden?

1.3 Syfte

Jag vill i min uppsats identifiera några av de handelshinder som förekommer på

den gemensamma marknaden. Utifrån dessa exempel och min uppsats övriga

referensram har jag sedan för avsikt att analysera de brister som fortfarande finns i

tillämpningen av ömsesidighetsprincipen.

1.4 Metod

Efter en introduktion om ömsesidighetsprincipen kommer jag att kartlägga vilka

allmänna problem som existerar vad gäller tillämpningen av principen och vad

som hittills har gjorts för att komma till rätta med problemen. I denna inledande

del av uppsatsen kommer jag att använda mig av rättsfall från EG-domstolen och

EG-rättslig litteratur, men främst av dokument från EU: s institutioner och

kommerskollegium. På detta kommer sedan en analys att följa.

1.5 Avgränsningar

Uppsatsens tyngdpunkt kommer att ligga på tekniska handelshinder, vilket

innebär att sådana handelshinder som följer av till exempel statligt stöd eller

tariffera avgifter inte ligger inom ramen för uppsatsen. En saklig avgränsning
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kommer vidare att göras genom att ömsesidighetsprincipen vad gäller tjänster inte

behandlas. Jag vill påpeka att det inte är min ambition att med denna uppsats göra

en heltäckande inventering av alla handelshinder ett företag kan tänkas stöta på i

andra medlemsstater.
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2 Artikel 28 och 30

2.1 Artikel 28 Romfördraget

Artikel 28 fastställer principen om fri rörlighet för varor inom EU genom att

förbjuda alla4 kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande

verkan i handeln mellan EU: s medlemsstater. De åtgärder som täcks av artikeln

är sådana som vidtas av medlemsstaterna, vilket innebär att åtgärder som

genomförs av privata företag eller av enskilda inte kan falla under förbudet i

artikel 28.5 Begreppet ”medlemsstat” har emellertid en bred tolkning. Under

begreppet ryms verksamhet bedriven av alla offentliga organ, de må vara

lagstiftande, administrativa eller rättsvårdande. Dessutom är artikeln tillämplig

inte bara på central förvaltning, utan även på regionala och lokala myndigheter

samt halvoffentliga organ.6

De åtgärder som omfattas av artikel 28 utgörs vidare inte bara av bindande lagar

och föreskrifter. Även till exempel främjande av inhemska produkter genom

bidrag7 samt passitivitet eller uteblivna åtgärder8 faller inom räckvidden för

förbudet i artikel 28.

Artikelns ordalydelse ”med motsvarande verkan” markerar att det inte bara är

regler som öppet hindrar varuflödet från en medlemsstat till en annan, som faller

under förbudet i artikel 28. Detta har bekräftats genom EG-domstolens praxis,

bland annat i målet Procureur du Roi mot Dassonville, där domstolen fastslog att:

                                                
4När det gäller artiklarna om fri rörlighet för varor finns det ingen så kallad försumbarhetsprincip.
I praktiken innebär detta att en medlemsstat aldrig kan rättfärdiga ett handelshinder med att
effekten på handeln mellan medlemsstaterna är obetydlig. Förbudet gäller oavsett hur stor eller
liten effekt en statlig åtgärd har på den fria handeln mellan medlemsstaterna. Se Kommissionens
handledning för artiklarna 28-30 i EG-fördraget s 7.
5 Kommissionens handledning för artiklarna 28-30 i EG-fördraget s 10
6 Kommissionens handledning för artiklarna 28-30 i EG-fördraget s 9
7 Mål 249/81 Kommissionen mot Irland (Buy Irish) [1982] Irländska staten främjade genom bidrag
en kampanj vars syfte var att få konsumenter att köpa irländska varor. Detta bedömdes av EG-
domstolen vara ett brott mot artikel 28.
8 Mål C-265/95 Kommissionen mot Frankrike [1997] och mål C-21/84 Kommissionen mot
Frankrike [1985]. Franska staten kände till att de inhemska fruktodlarna genom våldsamma
blockader hindrade import av utländsk frukt. Trots detta hade inga åtgärder vidtagits för att görs
det möjligt för importen att nå den franska marknaden, vilket innebar ett brott mot artikel 28.
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"Alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt

eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen skall anses

som åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner."9

Det spelar alltså ingen roll om medlemsstaten ifråga haft för avsikt att

diskriminera utländska producenter genom sin åtgärd eller inte. Istället är det

åtgärdens verkan eller möjliga verkan på handeln mellan medlemsstaterna som är

avgörande för om åtgärden står i strid med artikel 28.10

2.2 Artikel 30 Romfördraget

Med hänsyn till de ändamål, som listas i artikel 30, får medlemsstaterna göra

undantag från marknadsaktörernas rätt till fri rörlighet för varor. Ändamålen

utgörs av hänsyn till allmän moral, allmän ordning, allmän säkerhet, skydd för

människors och djurs hälsa, skydd för nationella skatter samt skydd för industriell

och kommersiell äganderätt. Listan i artikel 30 är uttömmande, vilket innebär att

EG-domstolen inte har godtagit några andra undantag än de som speciellt stadgats

i artikel 30.11

För att ett undantag ska vara tillåtet måste medlemsstaten vidare bevisa att

åtgärden är

1. nödvändig för att effektivt skydda något av de ändamål som nämns i

artikel 30,

2. proportionerlig till sitt syfte och

3. att det inte finns något annat alternativ att tillgå, som har mindre inverkan

på handeln mellan medlemsstaterna.12

                                                
9 Mål 8/74 Procureur du Roi mot Dassonville [1974]
10 Kommissionens handledning för artiklarna 28-30 i EG-fördraget s 11-12
11 Weatherill och Beaumont, EU-law, s 525-526
12 Bernitz, Europarättens grunder, s 191
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Det ovan sagda innebär att åtgärden inte får vara strängare än vad som är absolut

nödvändigt för att nå det mål som eftersträvas. Vid varje åtgärd bör därför den

nationella myndigheten ställa sig frågan om syftet med åtgärden kan åstadkommas

på ett annat sätt som innebär ett mindre ingrepp i varornas fria rörlighet.13

                                                
13 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regleringar s 5-6
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3 Ömsesidighetsprincipen

3.1 Ömsesidighetsprincipens uppkomst

En nationell åtgärd, som på ytan inte är diskriminerande, det vill säga tillämpas

likadant på inhemska och importerade varor, kan vara oförenlig med artikel 28 om

den är kapabel att hindra handeln mellan medlemsstaterna. Detta fastställdes 1979

av EG-domstolen, i målet ”Cassis de Dijon“.14

Bakgrunden till EG-domstolens avgörande var följande:

Crème de Cassis de Dijon var en fransk svartvinbärslikör med en alkoholhalt på

15 till 20 volymprocent. För att en dryck skulle få säljas under beteckningen likör

i Tyskland måste den emellertid enligt tysk lag innehålla minst 32 volymprocent

alkohol. För tillverkaren av den franska likören innebar detta att produkten utan

hinder kunde exporteras till Tyskland, men att den inte fick marknadsföras som

likör där. Effekten av denna tyska lag blev att handeln mellan medlemsstaterna

påverkades negativt, trots att utländska varor inte uttryckligen diskriminerades i

lagtexten. Detta genom att de tyska likörtillverkarna fick ett konkurrensmässigt

övertag gentemot utländska likörtillverkare. Importören inledde därför en process

inför tysk domstol för att få fastställt att den tyska lagen stred mot Romfördragets

artikel 28.

I ett förhandsavgörande uttalade EG-domstolen att en vara som lagligen har

tillverkats i ett medlemsland inte får vägras tillträde till andra medlemsstaters

marknader. Det är detta som är principen om ömsesidigt erkännande,

ömsesidighetsprincipen.15 EG-domstolen uttalade vidare att avsteg ifrån

ömsesidighetsprincipen endast får göras om det kan rättfärdigas med att det är

                                                
14 Mål 120/78 Rewe-Zentrale mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979]
15 Att ömsesidighetsprincipen är en produkt av praxis hindrar inte dess legitimitet på något vis. Det
är allmänt accepterat att EG-domstolen, då gemenskapslagstiftningen är vag, genom sin praxis
konkretiserar lagstiftningens materiella innebörd på detta vis. Se Weatherill och Beaumont s 193.
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nödvändigt för att säkerställa vissa så kallade ”tvingande hänsyn till

allmänintresset”.

3.2 Legitima avsteg från ömsesidighetsprincipen

När EG-domstolen i Cassis-målet talar om de tvingande hänsyn som kan

rättfärdiga ett avsteg ifrån ömsesidighetsprincipen, är det lätt att vid första

anblicken tro att det handlar om de undantag som behandlas i artikel 30. Detta är

emellertid inte helt korrekt.

3.2.1 Diskriminerande regler och indirekt diskriminerande regler

Skillnaden mellan de tvingande hänsynen och undantagen i artikel 30 består i

relationen till diskriminerande regler och indirekt diskriminerande regler.16

Med diskriminerande regler förstås ett regelverk som öppet behandlar importerade

produkter sämre än inhemska. Ett exempel är att det i irländsk lag ställdes upp ett

krav på att importerade souvenirer skulle märkas med ursprungsland.17 En sådan

föreskrift drabbar helt uppenbart endast importerade varor.

                                                
16 Weatherill och Beaumont använder sig av begreppen distinctly och indistinctly applicable
measures, vilket är svårt att översätta till en användbar svensk terminologi. Översättningen skulle
bli något i stil med ”regler som tillämpas olika beroende på produkters ursprung” och ”regler som
inte tillämpas olika beroende på produktens ursprung”. För att slippa dessa krångliga
omskrivningar har jag valt att använda mig av den terminologi som Bernitz använder, nämligen att
kalla de förstnämnda för diskriminerande regler och de andra för indirekt diskriminerande regler. I
sammanhanget vill jag passa på att nämna att det även finns ett tredje begrepp relaterat till
diskriminering, nämligen ”diskriminerande tillämpning av till synes icke-diskriminerande regler”.
Detta innebär att de nationella myndigheterna i sin handläggning missgynnar utländska varor och
inte som indirekt diskriminering att en regel, trots rätt tillämpning, tenderar att missgynna
utländska varor. Se Bernitz s 189-190 Quitzow talar i sammanhanget om öppen och dold
diskriminering, se Quitzow, Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen, s 48.
17 Mål C 113/80, Kommissionen mot Irland [1981]
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Indirekt diskriminerande regler är sådana som tillämpas lika på både inhemska

och importerade varor, men vars effekt blir att importerade varor hamnar i ett

sämre läge än de inhemska. Ett exempel kan hämtas från målet Gilli och Andres18,

där italiensk lag förbjöd försäljning av all vinäger som inte var tillverkad med vin

som bas. Denna lag tillämpades lika på importerade och inhemska varor, men fick

som effekt att en importerad äppelcidervinäger från Tyskland inte lagligen kunde

säljas i Italien. Därmed var det omöjligt för en vara, som lagligen hade tillverkats i

Tyskland, att konkurrera på lika villkor med inhemska produkter.

3.2.2 Skillnaden mellan artikel 30 och de tvingande hänsynen

Skillnaden mellan artikel 30 och de tvingande hänsynen är för det första att de

tvingande hänsynen inte är en produkt av lagstiftning utan följer av EG-

domstolens praxis i Cassis-målet.19 För det andra finns det ingen uttömmande lista

på vilka tvingande hänsyn som godtas när en medlemsstat gör avsteg från

ömsesidighetsprincipen. Istället är det upp till domstolarna att i varje enskilt fall

bedöma om de åtgärder som en medlemsstat har vidtagit kan rättfärdigas med

hänvisning till nödvändiga tvingande hänsyn.20 För det tredje kan artikel 30

användas av en medlemsstat för att rättfärdiga både diskriminerande och indirekt

diskriminerande regler, medan de tvingande hänsynen, som täcker och går utöver

artikel 30, endast kan användas för att rättfärdiga indirekt diskriminerande

regler.21

                                                
18 Mål C 788/79, Gilli och Andres [1980]
19 Weatherill och Beaumont s 575
20 Weatherill och Beaumont s 581
21 Ett faktum som är av mer teoretisk än praktisk betydelse är att undantagen i artikel 30 är just
undantag. Med detta menas att en diskriminerande regel som strider mot artikel 28 kan ”räddas”
just med hjälp av dessa undantag. För den icke-diskriminerande regel som kan rättfärdigas med
hjälp av de tvingande hänsynen gäller istället att denna regel faktiskt inte stred mot artikel 28 från
början. De tvingande hänsynen är alltså en del av artikel 28 och sätter gränserna för vilka åtgärder
som är tillåtna och vilka som inte är det. Se Weatherill och Beaumont s 575-576
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3.2.3 De tvingande hänsynen – innehåll

De ändamål som listas i artikel 30 ingår i de tvingande hänsyn som kan åberopas

för att rättfärdiga ett avsteg från ömsesidighetsprincipen.22 Därutöver har

emellertid en rad andra intressen accepterats. Redan i Cassis-domen nämndes att

effektiv skattekontroll, skydd för en god handelssed (speciellt skydd mot

otillbörlig konkurrens) och konsumentskydd ingår i de tvingande hänsynen. Av

dessa är det konsumentskydd och god handelssed som oftast åberopas av

medlemsländer .

3.2.3.1 Konsumentskydd

I förhandsavgörandet till målet Oosthoek23 uttalade EG-domstolen att den

nederländska lagstiftning, som strikt reglerade erbjudandet av ”fria gåvor“ vid

marknadsföring av uppslagsverk, var förenlig med artikel 28. Trots att lagen

innebar att utländska företag kunde bli tvungna att helt byta

marknadsföringsstrategi vid försäljning i Nederländerna, godtogs den

nederländska regeringens argument om att regleringen var nödvändig för att

skydda konsumenten från att vilseledas beträffande varans riktiga pris och även

för att skydda andra försäljare av uppslagsverk från otillbörlig konkurrens.

EG-domstolens benägenhet att acceptera konsumentskydd som ett tvingande

hänsyn präglas av insikten att åtgärder som utges för att skydda konsumenterna i

själva verket ofta är ett uttryck för förklädd protektionism.24 Den gyllene regeln

                                                
22 Bernitz s 198. Eftersom de tvingande hänsynen sammanfaller och går utöver artikel 30 måste
praxis relaterad till ömsesidighetsprincipens tvingande hänsyn studeras med ett öga på praxis
relaterad till undantagen i artikel 30. Till exempel har skydd för folkhälsan godtagits som skäl för
att göra avsteg från ömsesidighetsprincipen. Se mål 178/84, kommissionen mot Tyskland [1987]
och mål 53/80, Officier van Justitie mot Koninklijke Kassfabriek Eyssen BV [1981].
23 Mål 286/81, Oosthoek Uitgeversmaatschapij BV [1982]
24 Weatherill och Beaumont s 581
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vad gäller konsumentskydd är att ett totalförbud ofta kan undvikas genom att

varorna förses med tillräcklig etikettering eller märkning.25

Ett bra exempel på argument om konsumentskydd som inte har godtagits av EG-

domstolen finns i fallet Walter Rau mot de Smedt26. I belgisk lag föreskrevs att

margarin endast fick säljas i kubformade förpackningar. Anledningen till detta

uppgavs vara att skydda konsumenterna från förvirring. Följden av regleringen

blev dock att den belgiska marknaden för margarin skyddades från konkurrens

utifrån, då en utländsk tillverkare skulle ha varit tvungen att ställa om hela sin

produktion för att kunna sälja margarin i Belgien. EG-domstolen framhöll i sitt

förhandsavgörande att konsumenterna kunde skyddas lika effektivt genom ett

krav på tydlig etikettering av produkten, vilket vore mer proportionerligt och i

mindre utsträckning skulle påverka handeln mellan medlemsstaterna.27

3.2.3.2 Bevarande av god handelssed och skydd mot otillbörlig konkurrens28

Målet Oosthoek29, se ovan, är ett bra exempel på en situation där avsteg från

ömsesidighetsprincipen framgångsrikt har motiverats bland annat med intresset att

bevara god handelssed. Vidare kan nämnas att nationell lagstiftning, som

förbjuder en precis imitation av en känd produkt, har godtagits av EG-domstolen

trots att den inverkar på handeln mellan medlemsstaterna.30

3.2.3.3 Övriga

Utöver de redan nämnda intressena har doktrinen om de tvingande hänsynen

utvidgats till att omfatta ytterligare intressen. Bland dessa kan nämnas exempelvis

                                                
25 Kommissionens handledning för artiklarna 28-30 i EG-fördraget s 33. Detta är ett uttryck för
kravet på proportionalitet och minsta möjliga inverkan på handeln mellan medlemsstaterna.
26 Mål 261/81, Walter Rau mot de Smedt [1982]
27 Ett liknande exempel där argument relaterade till konsumentskydd har underkänts är mål 94/82,
De Kikvorsch Groothandel  [1983]
28 Den engelska termen är fair competition, vilket är mer beskrivande än den svenska termen. Se
Weatherill och Beaumont s 588
29 Mål 286/81, Oosthoek Uitgeversmaatschapij BV [1982
30 Mål 58/80, Dansk Supermarked mot Imerco [1981]
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skydd för skapande, kulturell verksamhet31, sparande på offentliga resurser32,

förbättring av arbetsförhållande33, värnande av massmedial mångfald34 och

miljöskydd35.

3.2.4 Proportionalitetsbedömning

När en medlemsstat åberopar tvingande hänsyn för att rättfärdiga ett avsteg från

ömsesidighetsprincipen, måste de tre kraven på nödvändighet, proportionalitet och

minsta möjliga inverkan på handeln mellan medlemsstaterna uppfyllas. Detta är

samma test som gäller för artikel 30. Även vad gäller de tvingande hänsynen

ligger bevisbördan för att kraven uppfylls på medlemsstaten i fråga.

För att ta Cassis de Dijon-målet som exempel, försvarades här den tyska

regleringen med att den var en del av en strategi för att motverka alkoholism. Det

framhölls att drycker med låg alkoholhalt invaggar konsumenter i falsk säkerhet

om dess hälsoinverkan och att detta kan innebära att toleransen för alkohol

gradvis höjs, med alkoholism som följd. Detta resonemang accepterades

emellertid inte av EG-domstolen, eftersom åtgärden inte ansågs vara

proportionerlig mot sitt syfte.

                                                
31 Mål 95/84, Darrasand Tostain [1986] och mål 60-61//84, Cinéthèque SA mfl mot Fédération
nationale des cinémas francaise
32 Mål 238/82, Duphar mot Nederländerna [1984]
33 Mål 155/80 Oebel [1981] Hälsa och säkerhet på arbetet faller under rubriken folkhälsa i artikel
30, men en strävan att förbättra arbetsmiljön utgör "ett tvingande hänsyn" även om inga
hälsoaspekter finns med i bilden. EG-domstolen slog fast att förbud mot bakarbete på natten var ett
berättigat ekonomiskt och politiskt ställningstagande i en tydligen känslig bransch. Se även C-
332/89, Marchandise [1991]
34 Mål C-368/95, Vereinigte Familiapress Seitungsverlags- und vertriebs GmbH mot Heinrich
Bauer Verlag [1997]
35 Mål 302/86, Kommissionen mot Danmark [1988] EG-DOMSTOLEN godkände dansk
lagstiftning innehållande ett krav på att öl och läsk endast fick säljas i återanvändbara
pantförpackningar.
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3.2.5 Ömsesidighetsprincipens konkreta innebörd

För de varor, som inte har blivit föremål för harmonisering, är det upp till varje

medlemsstat att fastställa vilken skyddsnivå som är önskvärd.36 Men när tekniska

normer utarbetas kan en medlemsstat trots detta inte se enbart till det nationella

perspektivet.37 Visserligen är det, under de mycket speciella omständigheter som

jag ovan har redogjort för, tillåtet att göra avsteg från ömsesidighetsprincipen.

Dessutom är det fortfarande tillåtet att ställa upp tekniska regler för den nationella

tillverkningen. Men ömsesidighetsprincipens grundtanke är just den att en

medlemsstat inte har rätt att förbjuda försäljningen av en vara som lagligen har

tillverkats i en annan medlemsstat. Detta gäller även om varan i fråga har

tillverkats enligt andra tekniska krav eller andra kvalitetskrav än importlandets,

förutsatt att varans skyddsnivå på ett tillfredställande sätt motsvarar den som har

ställts upp i importlandet.38

Den bakomliggande tanken med detta är att varor ska kunna cirkulera fritt inom

gemenskapen, även om olika medlemsstater har olika sätt att uppnå samma

skyddsintresse, till exempel skydd för folkhälsa eller konsumentskydd.39

Marknadens aktörer ska alltså inte behöva anpassa sina produkter till varje

medlemsstats standarder eller specifikationer, utan det ska vara tillräckligt att en

vara från en annan medlemsstat håller samma skyddsnivå som de inhemska

varorna. För det fall att mottagarlandet har striktare krav på en vara än

ursprungslandet gäller emellertid att, under förutsättning att mottagarlandets

reglering är rimlig i förhållande till syftet, det är fullt tillåtet för mottagarlandet att

förbjuda försäljning av den importerade varan.40

När ömsesidighetsprincipen på detta sätt säkerställer den fria rörligheten för varor,

reduceras behovet av att harmonisera lagstiftningen för alla varuslag. Detta

                                                
36 Kommissionens handledning för artiklarna 28-30 i EG-fördraget s 27
37 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 3
38 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 3
39 Kommissionens handledning för artiklarna 28-30 i EG-fördraget s 13 Det bör i sammanhanget
uppmärksammas att utöver de undantag artikel 30 ger, har medlemsstaterna även enligt den så
kallade miljögarantin i artikel 95.4 har rätt att behålla nationella bestämmelser som avser
miljöskydd eller arbetsmiljön, trots att en harmonisering har skett. Se vidare Bernitz s 286-287.
40 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 9-10
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garanterar, enligt kommissionen, den inre marknadens mångfald och bevarar de

nationella dragen hos produkterna. Även produktutvecklingar och innovationer

sägs bli gynnade av ömsesidighetsprincipen.41

3.2.6 Vad händer om en medlemsstat bryter mot ömsesidighetsprincipen?

Ömsesidighetsprincipen är, som ovan nämnts, en tolkning av artikel 28.42 Detta

innebär att en medlemsstat begår fördragsbrott om den tillämpar

ömsesidighetsprincipen på ett felaktigt sätt.

3.2.6.1 Skadeståndskyldighet gentemot enskilda

Genom EG-domstolens rättspraxis43 har principerna för en medlemsstats

skadeståndsskyldighet gentemot enskilda utvecklats till att se ut på följande sätt.

Alla tänkbara typer av överträdelser av gemenskapsrätten, som begås av en

medlemsstat, kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot de drabbade enskilda.

Det spelar alltså ingen roll om skadan för den enskilda har orsakats av

medlemsstatens underlåtelse att implementera ett direktiv, felaktiga

implementering av ett direktiv eller felaktiga tillämpning av gemenskapsregler.

Det finns emellertid tre krav som måste uppfyllas för att skadestånds ska utgå:

                                                
41 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 5
42 Bernitz s 196
43 Se främst mål C-6/90, C-9/90, Francovich och Bonifaci mot Italien [1991], mål C-46/93 och C-
48/93, Brasserie du Pêcheur SA mot Tyskland och R mot Secretary of State for Transport, ex parte
Factortame Ltd m fl [1996]
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1. Den överträdda rättsregeln ska ha ställts upp till skydd för enskildas

rättigheter.

2. Den aktuella överträdelsen av gemenskapsrätten ska vara tillräckligt

allvarlig.44

3. Det måste föreligga ett kausalsamband mellan överträdelsen och den skada

som den enskilde har lidit.45

Kravet på en tillräckligt allvarlig överträdelse kan uppfattas som svårdefinierat,

men om en medlemsstat bryter mot klar rättspraxis ska överträdelsen, enligt EG-

domstolen, per definition ses som tillräckligt allvarlig.46 Doktrinen om

ömsesidighetsprincipen får anses vara en sådan klar rättspraxis, vilket innebär att

en näringsidkare som stöter på tekniska handelshinder till följd av felaktig

tillämpning av ömsesidighetsprincipen vid försäljning i en annan medlemsstat, har

rätt att få skadestånd av den mottagande staten. För att ha möjlighet till detta

måste näringsidkaren emellertid väcka talan mot den mottagande staten i dennas

nationella domstol.47

3.2.6.2 Överträdelseförfarandet

Då en marknadsaktör stöter på handelshinder finns det även en möjlighet för

henne att konfidentiellt lämna in ett klagomål om detta till kommissionen. När

kommissionen har tagit ställning till om det existerar ett otillåtet handelshinder

inleds en dialog med medlemsstaten ifråga för att försöka få staten att anpassa

sina regler efter EG-rätten. I det första steget sker detta genom mer informella

sammanträden, så kallade paketsammanträden, genom vilka de flesta ärenden

finner sin lösning. Skulle ett fall inte gå att lösa på detta sätt inleds ett

                                                
44 Den term som används i svenskan är egentligen “tillräckligt klar”. Se Bernitz s 92-93 och mål
C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA mot Tyskland p 103. Jag har emellertid valt att
använda mig av termen ”tillräckligt allvarlig”, eftersom den bättre stämmer överens med den
engelska term som används. (”Sufficiently serious breach”)
45  Se Bernitz s 92-93
46 Mål C-178-C179,C188, C190/94, Dillenkofer m fl mot Tyskland [1996]
47 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 19
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tvisteförfarande, som kan leda till att kommissionen i enlighet med artikel 226

väcker talan mot medlemsstaten inför EG-domstolen.48 En fällande dom från EG-

domstolen innebär att medlemsstaten åläggs att anpassa sin

lagstiftning/myndighetspraxis efter gemenskapsrätten.49 Däremot medför den inte

några rättigheter för den marknadsaktör som eventuellt har lämnat in klagomålet

till kommissionen. Enskilda är istället hänvisade till att använda sig av

skadeståndsproceduren.

                                                
48 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 19
49 Se artikel 228.1. I enlighet med artikel 228.2 kan kommissionen, om en medlemsstat underlåter
att följa en fällande dom, föra en ny talan mot medlemsstaten om att EG-domstolen ska förelägga
staten att betala ett standardbelopp eller vite.
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4 Problematiken kring ömsesidighetsprincipen

Genom kommissionens val att hellre använda ömsesidighetsprincipen än

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning för att säkerställa den fria

rörligheten för varor, har ömsesidighetsprincipen blivit mycket viktig för

förverkligandet av den inre marknaden.50 Den svenska regeringen och ESC51

menar emellertid att det finns stora problem att lösa vad gäller tillämpningen av

ömsesidighetsprincipen och flera undersökningar pekar på samma sak.52

En kartläggning som gjordes av Kommerskollegium i oktober 2001, visade att det

i särklass största problemområdet för svenska företag inom EU är tekniska

handelshinder.53 Tekniska handelshinder uppkommer då tekniska regler, så som

krav på säkerhet, förpackningar eller märkning, skiljer sig åt mellan två länder.54

Till tekniska handelshinder brukar även sådana ”icke-bindande” krav som är

resultatet av privaträttsliga överenskommelser räknas. Här kan det röra sig om

vissa bestämda standarder som måste uppnås för att en produkt ska tillåtas bli

certifierad eller miljömärkt.55 De länder där flest problem med tekniska

handelshinder uppkommer för svenska företag är (i storleksordning) Tyskland,

Frankrike och Storbritannien och de största problemområdena är varugrupperna

oädla metaller och varor av oädla metaller.56

                                                
50 I kommissionens strategi för den inre marknaden, som lanserades i november 1999, benämndes
ömsesidigt erkännande, tillsammans med bland annat standardiseringen och genomförandet av
inremarknadsdirektiven, som ”den inre marknadens muttrar och skruvar”. Se vidare Regeringens
skrivelse 2001/02:160 s 55-56 och Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga
tekniska regler s 1
51 Ekonomiska och sociala kommittén
52Regeringens skrivelse 2001/02:160 s 69 och Opinion of the Economic and Social Committee s 1
53 Kommerskollegiums kartläggning av handelshinder s 24 Undersökningens resultat visade på
111 fall där tekniska handelshinder har varit ett problem för svenska företag. (Ca 200 företag
deltog i kartläggningen). Kommerskollegium bedömer att 1/3 av dessa fall utgör stora problem.
Av dessa 111 fall utgjordes 56% av bindande föreskrifter och 44% av icke-bindande tekniska
regler.
54 Regeringens skrivelse 2001/02:160 s 68. För definition av tekniska regler, se Förordning
(1994:2029) om tekniska regler 2 §.
55 Kommerskollegiums kartläggning av handelshinder s 9
56 Kommerskollegiums kartläggning av handelshinder s 24 Antal anmälningar: Tyskland 26%,
Frankrike 22% och Storbritannien 12%.Hela 40 av de 111 fallen berörde vidare de nämnda
varugrupperna.
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Även i andra medlemsstater har liknande undersökningar gjorts. En fransk

undersökning från 199857 visade att 25 procent av de tillfrågade företagen

upplevde att ömsesidighetsprincipen inte fungerade tillfredställande.58. Något som

är intressant i sammanhanget är att denna undersökning av kommissionen används

som ett exempel på att marknadens aktörer i stort sett är nöjda med

ömsesidighetsprincipens praktiska tillämpning. Kommerskollegium, å andra

sidan, använder snarare undersökningen i syfte att peka på att det fortfarande finns

problem när det gäller ömsesidighetsprincipen.59

Kommissionen medger dock att det finns vissa svårigheter relaterade till

ömsesidighetsprincipens praktiska tillämpning.60 Men det hävdas samtidigt att

man nått långt vad gäller den inre marknadens förverkligande och att detta till stor

del beror på just ömsesidighetsprincipen.61. Vidare sägs att

ömsesidighetsprincipen i det stora antalet fall fungerar utan svårigheter. I de fall

det i vissa medlemsstater finns en uppfattning om att det är tvärtom, beror detta på

att de undersökningar och utvärderingar som görs ofta bara tar upp de områden

där det finns problem.62 För att förbättra tillämpningen av ömsesidighetsprincipen

har kommissionen placerat den bland de prioriteringar som bör få större politisk

uppmärksamhet.63 De största problemområdena är enligt kommissionen

livsmedelsprodukter, fordon, byggnadsindustrin och tillverkning av elektriska

apparater.64

                                                
57 Undersökningen hade gjorts bland de branschföreningar som är medlemmar i den franska
företagsrörelsen MEDEF om hur väl den gemensamma marknaden fungerar horisontellt och
sektoriellt och publicerades av den franska företagsrörelsen Mouvement des entreprises de France
i december 1998. Källor Kommerskollegiums fallstudie s 3 och Kommissionens första rapport till
Europaparlamentet och rådet s 6
58 Cirka 60 procent av de tillfrågade företagen tyckte tvärtom.
59 Se Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 6 och Kommerskollegiums
kartläggning av handelshinder s 3
60 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 3
61 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 6 Idag utgör handeln med
länder inom gemenskapen 68% av medlemsstaternas utrikeshandel, medan den för trettio år sedan
endast motsvarade 22%.
62 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 3
63 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 3
64Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 7
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4.1 Myndighetsutövning

När det gäller ömsesidighetsprincipen är det viktigt att komma ihåg att

tillämpningen av densamma inte beror så mycket på olika lagstiftningars innehåll,

utan snarare på de beslut som tas av nationella myndigheter i det enskilda fallet.65

Organ på olika nivå och av olika storlek är involverade i dessa beslut, det kan röra

sig om centrala eller regionala myndigheter, men även om privaträttsliga organ.66

Många av hindren för ömsesidighetsprincipens rätta tillämpning hänför sig till

denna myndighetsutövning.67

4.1.1 Bristande kunskap hos myndigheter

Kommerskollegiums undersökning från 1999 visade att de nationella

myndigheterna har varierande kunskap om vad ömsesidighetsprincipen egentligen

innebär. Till exempel existerar det hos vissa myndigheter en felaktig uppfattning

om att myndighetens ansvarsområde är totalharmoniserat och att därför ingen

kunskap om ömsesidighetsprincipen krävs. Vidare finns det vid vissa myndigheter

bristfällig kunskap om den proportionalitetsbedömning som måste göras och om

att bevisbördan för en åtgärds proportionalitet ligger hos myndigheten själv. I fler

fall inser myndigheternas tjänstemän inte heller att följden av en felaktig

tillämpning kan bli att importlandet tvingas betala skadestånd till de drabbade

företagen.68

Kommerskollegiums undersökning gjordes 1999, då Sverige endast hade tre års

EU-medlemskap bakom sig. Möjligheten finns att svenska myndigheter sedan

dess har utbildats och informerats ytterligare om ömsesidighetsprincipen och dess

tillämpning. Men faktum är att samma problem fortfarande existerar bland

myndigheterna runt om i Europa, något som år 2001 påpekades av ESC.69

                                                
65 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 6-7
66 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 8
67 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 6-7
68 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 5-6
69 Opinion of the Economic and Social Committee s 2
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Utöver myndigheters dåliga kunskap om ömsesidighetsprincipen som sådan, är

kunskapsnivån hos de enskilda tjänstemännen ofta bristfällig när det kommer till

att handlägga komplexa situationer. Detta resulterar i felaktiga beslut vid

godkännandet av innovativa eller tekniskt komplicerade varor.70

Att myndigheter på detta sätt saknar kunskap om de regler som ska tillämpas är

ytterst allvarligt. Speciellt eftersom det från gemenskapens sida finns en önskan

om att prioritera ömsesidighetsprincipen före harmonisering. Om

ömsesidighetsprincipens tillämpning haltar på detta sätt går systemets effektivitet

helt förlorad.71

4.1.2 Bristande förtroende för andra medlemsstaters godkännande

När de nationella myndigheterna ska godkänna importerade varor, uppstår ofta

problem vad gäller komplexa varor eller varor där hälsoskydd eller säkerhet har

betydelse för bedömningen. Ofta finns en övertygelse hos den nationella

myndigheten om att det sätt som mottagarlandet har valt att använda sig av för att

skydda allmänheten är det bästa och enda fungerande systemet.72 Ett sådant

synsätt får till följd att de nationella tjänstemännen inte hyser någon tilltro till

andra medlemsstaters provningsorgan eller certifieringar.73 Detta i sin tur leder

ofta till att ömsesidighetsprincipen felaktigt frångås genom att den åtgärd som

vidtas i mottagarlandet inte är proportionerlig.74

När en vara från en annan medlemsstat ska godkännas är myndigheterna i

mottagarlandet skyldiga att beakta resultaten från de analyser, tester och

inspektioner som redan har företagits i tillverkningslandet. Här finns problem när

det gäller förtroendet för andra medlemsstaters förfaranden.

                                                
70 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 7
71 Regeringens skrivelse 2001/02:160 s 56
72 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 11
73 Opinion of the Economic and Social Committee s 2 samt Kommissionens första rapport till
Europaparlamentet och Rådet  s 7
74 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 11
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Den godkännande myndigheten kan ha svårt att försäkra sig om till exempel

huruvida rapporten från ett laboratorium går att lita på eller inte; under vilka

förhållanden har den gjorts, hur man har fått fram testresultaten etcetera. Eftersom

det ibland uppstår språkliga svårigheter då myndigheterna från olika

medlemsländer ska kommunicera med varandra, kan det vara svårt för

myndigheten att över huvud veta om laboratoriet som har gjort bedömningen

besitter tillräcklig kompetens vad gäller personal och material och om denna

kompetens har bedömts av någon, vilka kriterier som har använts för

bedömningen och vem som har utfört den.75

Ett exempel:

När det gäller retursystem för dryckesflaskor har medlemsstaterna olika

uppfattningar om vilka retursystem som är bäst för miljön. I Sverige anser man att

återanvändandet av PET-flaskor är det mest miljövänliga systemet. I Tyskland

främjar man istället ett system med återanvändbara flaskor, främst glasflaskor,

som diskas och återfylls. Detta leder till att svenska ”Festis” PET-flaskor i

storlekarna 0,35 och 0,60 liter är förbjudna i Tyskland, oavsett om de är

återfyllbara eller inte. Tyskland uppger att anledningen är att det enda sättet att

säkerställa att återfyllbara flaskor används, är att föreskriva att endast vissa

obligatoriska nominella volymer på flaskorna får användas.76

4.1.3 Svårigheter vid bedömning av överensstämmelse

I medlemsstaterna får det inte ske någon systematisk kontroll av varor, som

importeras ifrån andra medlemsstater. I undantagsfall är det emellertid tillåtet för

myndigheterna i mottagarlandet att undersöka hur väl den importerade varans

skyddsnivå stämmer överens med mottagarlandets.77

                                                
75 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 12
76 Kommerskollegium: Remiss tekniska handelshinder s 15-16
77 Observera att det inte är tillåtet för ett medlemsland att tvinga fram efterlevnaden av en
överdrivet hög (dvs. oproportionerlig) skyddsnivå, det vill säga en skyddsnivå som inte är grundad
på vetenskapligt accepterade resultat eller som inte är berättigad i förhållande till det syfte man vill
uppnå. Dessutom är det det praktiska resultatet av den andra medlemsstatens lagstiftning som ska
bedömas. Någon rent teoretisk överensstämmelse av med mottagarlandets lagstiftning får inte
krävas. Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 9
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Det finns emellertid en hel del problem knutna till denna så kallade ”bedömning

av överensstämmelse”. Problemen kan ligga på olika nivåer och kan till exempel

hänföra sig till:

•  Erkännande av att andra medlemsstaters tekniska regler, till exempel

standarder och specifikationer för olika produkter, är tillfredställande.

•  Erkännande av att andra medlemsstaters bedömningar av produkter är

likvärdiga den inhemska myndighetens. Här kan det röra sig om att

bedöma exportlandets testprocedurer, testformulär eller

ackrediteringssystem.

•  Godtagande av de resultat som andra medlemsstaters bedömningar har

gett. Här kan det röra sig om att bedöma testresultat, certifikat och

inspektioner som har utförts i exportlandet.78

För att inte otillåtna handelshinder ska skapas vid bedömningen av

överensstämmelse, krävs att den beslutande myndigheten har goda kunskaper om

exportlandets regelverk.79 Myndigheten måste nämligen beakta resultaten från de

analyser, tester och inspektioner som redan har företagits i exportlandet. Även här

sätter det bristande förtroendet för andra medlemsstaters förfaranden käppar i

hjulet för en riktig bedömning. Myndigheten kan ha svårt att försäkra sig om till

exempel huruvida rapporten från ett laboratorium går att lita på eller inte; under

vilka förhållanden den har gjorts eller vilken kompetens laboratoriets personal

besitter. Ofta uppstår det dessutom språkliga svårigheter när myndigheter från två

medlemsstater ska kommunicera med varandra.80 Utöver detta gör

myndigheternas ofta bristande resurser, i form av tid och pengar, och det

otillräckliga administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna det svårt för

myndigheten att göra en korrekt bedömning.81

                                                
78 Opinion of the Economic and Social Committee s 1-2
79 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 4 samt  Kommerskollegiums
fallstudie s 3
80 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 12
81 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 17 och Opinion of
the Economic and Social Committee s 2
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Även om den bedömande myndigheten skulle komma förbi dessa problem, finns

det ytterligare svårigheter med att jämföra andra länders lagstiftning med den

egna. Jämförelsen försvåras till exempel av att de olika rättssystemen i Europa

skiljer sig åt, beroende på den rättskultur och de traditioner som härskar i

respektive land. Dessutom krävs det att myndighetens tjänstemän har goda

juridiska kunskaper för att en analys av ett annat rättssystems regelverk över

huvud ska vara möjlig.82

Som jag förut har nämnt, är det speciellt svårt för en myndighet att bedöma en

varas överensstämmande med mottagarlandets säkerhetsnivå när det gäller

komplexa eller innovativa varor, som kräver en djupare teknisk analys. Så är fallet

även för varor där bedömningar av säkerhets-, miljö- eller hälsorisker är viktig, till

exempel vad gäller livsmedel.83

Ett sådant exempel hittar vi på brandskyddsområdet, där det i varje medlemsland

finns en egen uppfattning om brandsäkerhet. Detta innebär att varje medlemsland

har sitt eget tillvägagångssätt för provning av produkter och redovisning av

provresultaten på detta område. Resultatet av detta blir att det är svårt att i de

andra medlemsstaterna tolka produkternas egenskaper på ett korrekt sätt.84

Medlemsstaterna har utarbetat olika system för att underlätta bedömningen av om

en produkt uppfyller de säkerhetskrav som finns i mottagarlandet.

Tillvägagångssätten skiljer sig åt beroende på om bedömningen görs på en

reglerad eller icke-reglerad nivå. Att ett område är icke-reglerat innebär i detta

sammanhang att det inte regleras genom lagstiftning utan genom certifieringar och

tester, som genomförs av marknadsaktörerna själva. Kvalitetsmärkningar och

standarder på inom de icke-reglerade områdena är frivilliga, men kan i praktiken

vara tvingande för producenterna.

                                                
82 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 6
83 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 4 och 11, Opinion of the
Economic and Social Committee s 2
84 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 20. Boverkets och
kommerskollegiums åsikt är att detta är ett område där harmonisering bör genomföras, så att all
provning genomförs på samma sätt och det blir lättare för myndigheterna att bedöma om en
produkt passar i ett visst byggnadsverk eller ej.
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4.1.3.1 Lagreglerade områden

Förutom de krav som en produkt måste uppfylla, innehåller nationell lagstiftning

ofta även en beskrivning av hur förfarandet för bedömning av överensstämmelse

ska ske. Huvudsakligen finns det två olika metoder85

1. Ett förhandsgodkännande görs antingen av en nationell myndighet eller av

en tredje part på uppdrag av en nationell myndighet. Att ett sådant

förhandsgodkännande har gjorts är ofta ett villkor för att produkten ska få

tas i bruk. I sammanhanget bör påpekas det inte är tillåtet för en

medlemsstat att utföra dubbla kontroller, det vill säga att kräva en

ytterligare kontroll utöver den som redan har genomförts i

tillverkningslandet.86

2. Tillverkaren bär själv ansvaret för att produkten stämmer överens med

lagstiftningen i det land där produkten ska säljas. Överensstämmelsen

bevisas genom undersökningar, tester och kontroller av

fabrikstillverkningen. För att detta system ska anses likvärdigt ett

förhandsgodkännande, krävs att förfarandet kontinuerlig övervakas i

tillverkningslandet av ett organ som är oberoende av tillverkaren.

4.1.3.2 Icke-reglerade områden

För att en vara ska få säljas i ett medlemsland krävs i vissa fall speciella tester

eller intyg. Dessa krav kan vara hänförliga både till lagstiftning och till det icke-

reglerade området. För att undvika att en vara utsätts för dubbla kontroller har

EOTC, den europeiska organisationen för provning och certifiering, bildats.

EOTC ska bland annat uppmuntra och underlätta överenskommelser om att godta

varandras resultat mellan laboratorium och certifieringsorgan i de olika

medlemsländerna. Tyvärr har organisationen ännu inte haft så stor framgång.87

                                                
85 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 11-12
86 Mål C-293/93, Brottmål mot Houtwipper, [1994]. Observera att dubbla kontroller endast är
förbjudna för det fall att resultaten från tillverkningslandets kontroll motsvarar mottagarlandets
krav.
87 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 13
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I de flesta medlemsstater finns någon form av nationell

överensstämmelsemärkning. Märkningen tillhandahålls av privata eller

halvprivata organ och intygar att den märkta produkten stämmer överens med

vissa i förväg bestämda kriterier, som marknadsaktörerna har bestämt sig för att

följa.88 Exempel på sådan märkning är det tyska Ü-zeichen, brittiska

KITEMARK, franska NF och den svenska S-märkningen. Även om märkningen

inte alltid är obligatorisk enligt lag, betraktas den ofta som nödvändig för att varan

ska kunna saluföras. Detta beror på att mellanled, konsumenter eller slutanvändare

kräver att de varor de köper ska vara testade och märkta. Om en producent av

någon anledning väljer att inte använda sig av den nationella märkningen, förblir

vissa marknader stängda för henne, vilket i sin tur kan ha negativ effekt på

handeln mellan medlemsstaterna. Skulle en produkt redan vara märkt med

ursprungslandets motsvarighet till mottagarlandets märkning, är det inte säkert att

denna märkning godtas såsom likvärdig.89

Ett exempel kan ses i de standarder för byggprodukter som svenska SSAB90 måste

uppfylla för att kunna sälja stålprodukter i Tyskland. När SSAB levererar stål till

Tyskland kräver tyska myndigheter att produkterna genomgår ett

ansökningsförfarande till TÜV, som efter godkännande av produkten utför

stämpling med Ü-zeichen. Detta krävs trots att Ü-zeichen inte innebär några extra

krav utöver de standarder som SSAB: s stål redan håller. (Europastandarden som

bekräftas av CE-märkning och den svenska standarden som bekräftas av S-

märkning.) Anledningen är, enligt tyska myndigheter, att man inte anser att stål

från Östeuropa med CE-märkning är tillförlitligt. Den dubbla märkningen drabbar

emellertid inte bara dessa länder utan även medlemsstaterna som redan håller

”rätt” kvalitet på sina varor.

Numera finns det europeiska ”Keymark”-systemet, en frivillig

certifieringsmärkning som ska intyga att en vara stämmer överens med

harmoniserade europeiska standarder. Meningen är att Keymark ska ersätta alla de

                                                
88 Kriterierna har sitt ursprung i obligatoriska föreskrifter och/eller frivilliga standarder som har
ställts upp i medlemsstaten.
89Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 13-14
90 SSAB Ocelösund och SSAB Tunnplåt tillverkar höghållfast tunnplåt och kylda stål inom
grovplåtsområdet. Exemplet är hämtat från kommerskollegiums fallstudie s 8-11



26

olika nationella märkningarna, men systemet har fått begränsad framgång.

Hitintills finns ett sådant system endast för elektriska hushållsapparater.91

Något som inte bör förväxlas med Keymark är CE-märkningen, som styrs av

harmonisering genom den nya metodens direktiv. Dessa direktiv fastställer endast

grundläggande krav vad gäller till exempel hälsa och säkerhet. Specificeringen av

produktkraven överlåts sedan till de europeiska standardiseringsorganisationerna

CEN, CENELEC och ETSI.92 När standarderna sedan har fastställts, får de

produkter som uppfyller kraven bära CE-märkningen. Det finns inget tvång att

använda sig av CE-märkningen, men det rekommenderas eftersom meningen med

märkningen är att producenten ska kunna vara säker på att produkten kan säljas

inom hela EU utan ytterligare godkännande, anpassningar eller omprovningar.93

Jag vill här passa på att hänvisa till exemplet ovan, som visar att systemet med

CE-märkning inte alltid fungerar.

Ackreditering används både på det reglerade och icke-reglerade området och

innebär att en myndighet (ackrediteringsorganet) ger ett erkännande om att ett

laboratorium, certifieringsorgan eller ett kontrollorgan är kompetent att utföra

vissa uppgifter. Ackrediteringen ska bekräfta att till exempel de provrapporter

som tillhandahålls har det värde som påstås. För att, genom ett enhetligt

ackrediteringsförfarande94, skapa förtroende för de intyg som framställts av

ackrediteringsorgan i andra medlemsstater, samarbetar medlemsstaternas olika

ackrediteringsorgan inom ramen för EA, det europeiska samarbetsorganet för

ackreditering. På detta vis ska bedömningen av överensstämmelse, vilket i sin tur

främjar den fria rörligheten för varor.95

                                                
91 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 13-14 samt
Kommerskollegiums fallstudie s 9-11
92 CEN (Comité Européen de Normalisation), CENELEC (Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique), ETSI (Euroean Telecommunication Standard Institute)
93 Källa Euroinfocenter och Kommissionens riktlinjer för genomförandet av direktiv s 9-10 och
78-79
94 De standarder för ackreditering som har utarbetats av EA kallas för EN 45000-standarder
95Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 14-15
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4.1.4 Övriga problem hos de nationella myndigheterna

Ytterligare problem i tillämpningen av ömsesidighetsprincipen hos de nationella

myndigheterna kan bestå i att:

•  Myndigheten har en olämplig intern organisation, vilket kan leda till

förseningar i handläggningen och onödigt stora kostnader för det berörda

företaget.

•  Myndigheten har oinskränkt makt att, enligt luddiga kriterier, göra

bedömningar från fall till fall, vilket tenderar att gynna de inhemska

aktörerna.

•  Enskilda tjänstemän känner tvekan inför att, med personligt ansvar,

godkänna en vara de inte känner till särskilt väl eller ett intyg skrivet på ett

annat språk. Denna tvekan kan ha sin grund i okunnighet, men även i en

motvillighet mot de handlingar som har upprättats i en annan

medlemsstat.96

Eftersom det inte är möjligt för en medlemsstat att rättfärdiga handelshinder med

att det finns interna problem av denna typ och då det är erkänt att administrativa

förfaranden i sig kan utgöra handelshinder, finns redan de rättsliga regler som

behövs för att komma till rätta med dessa och liknande problem. Det återstående

arbetet ligger därför istället i att fastställa en godtagbar administrativ praxis, att

regelbundet utvärdera den samt att uppmärksamma de nationella myndigheterna

på det ansvar de har vad gäller förverkligandet av den fria rörligheten.97

4.2 Brister i informationsprocedurerna

På den inre marknaden har det skapats en mängd olika informationsprocedurer,

vars syfte bland annat är att ge information om handelshindrande lagstiftning eller

                                                
96 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 7
97 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 7
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om hur ömsesidighetsprincipen tillämpas. Problemet är att

informationsprocedurerna inte alltid fungerar effektivt, bland annat genom att de

överlappar varandra. Ett annat problem är att vissa medlemsländer helt enkelt inte

använder sig av de föreskrivna informationsprocedurerna.98

Två exempel finns på produktsäkerhetsområdet. En av informationsprocedurerna,

som föreskrivs i direktivet om allmän produktsäkerhet99, förutsätter att

kommissionen, efter anmälan från en medlemsstat, prövar om en nationell åtgärd

är berättigad eller inte. Kommissionens bedömning har emellertid visat sig vara

långdragen, i vissa fall har det tagit flera år för kommissionen att meddela ett

beslut. Vidare har flera medlemsländer felaktigt använt sig av det förfarande som

föreskrivs för produkter som innebär omedelbar fara. Meningen är att

informationen i dessa fall direkt ska kommuniceras till de övriga

medlemsstaterna. När informationen så når övriga medlemsstater, är risken stor att

det bildas 15 olika uppfattningar om vilka åtgärder som bör vidtas vad gäller

produkten.100

4.3 Företag anpassar sina produkter till varje nationellt regelverk

På grund problemen i ömsesidighetsprincipens tillämpning, stöter ett företag ofta

på överdrivna förseningar, administrativa kostnader och onödig byråkrati när en

produkt ska säljas i en annan medlemsstat.101 Många mindre företag, som råkar ut

för sådana handelshinder, känner helt enkelt inte till sin rätt att fritt få sälja sina

produkter i övriga medlemsstater. Men även större företag, som i stor utsträckning

numera är medvetna om sina rättigheter, väljer att anpassa sina produkter efter

varje nationellt regelsystem.102 Anledningen till detta är att företagen helt enkelt

vill vara säkra på att deras produkter ska kunna säljas utan problem i

                                                
98 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 1 och 7 samt
Opinion of the Economic and Social Committee s 2
99 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet.
100 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 1och 7
101 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 7
102 Kommerskollegiums fallstudie s 1 och 4
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mottagarlandet och ibland även att företagen vill tillhandahålla produkter som de

nationella konsumenterna är vana vid.103

I många fall ligger det säkert även rent ekonomiska ställningstaganden bakom

beslutet. Ett ifrågasättande av en utländsk myndighets beslut, måste ske i

myndighetens hemland. I slutänden innebär detta att företaget måste väcka talan

vid utländsk domstol för att hävda sin rätt, något som definitivt är administrativt

krångligare och mer kostsamt än att anpassa produkten efter ett utländskt

regelverk. Genom anpassningen till olika staters regler går marknadsaktörerna

miste om de stordriftsfördelar som skulle ha funnits om samma produkt hade

kunnat säljas inom hela EU, vilket resulterar i att konkurrensen inom EU hämmas

och att konsumenterna får betala ett högre pris för varorna.104 Då

marknadsaktörerna anpassar sig efter olika länders regler dras dessutom

eventuella klagomål tillbaka, samtidigt som problemen egentligen kvarstår

outredda.105

Ett exempel:

Av trafiksäkerhetsskäl är det i alla medlemsstater nödvändigt att söka

godkännande genom certifiering för att få köra maskiner på allmän väg. Reglerna

för att erhålla sådana certifikat varierar från land till land och certifikaten gäller

endast i det land där de utfärdades. Resultatet blir att leverantörerna, till exempel

svenska Volvo, måste söka certifikat för varje land och för varje produktmodell

för sig. Förfarandet tar både tid och pengar i anspråk. Volvo beräknar att företaget

varje år lägger ner 300 000 – 500 000 kronor i direkta kostnader för ansökningar,

besiktningar och certifieringar i andra europeiska länder. Trots att förfarandet är

betungande för Volvo och kommerskollegium menar att det här är en situation där

Volvo egentligen skulle ha rätt att bara behöva använda sig av ett lands certifikat,

ifrågasätter Volvo inte systemet utan finner sig i att söka certifiering i alla olika

medlemsstater för sig.106

                                                
103 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regleringar s 6
104 Kommerskollegiums fallstudie s 1
105 Kommerskollegiums fallstudie s 4
106 Kommerskollegiums fallstudie s 6-7
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4.4 Problem vid den kommande östutvidgningen

Det finns stor risk för att tillämpningen av ömsesidighetsprincipen kommer att

försämras vid en utvidgning av EU. Detta har flera orsaker. För det första har

kandidatländerna en bit kvar på vägen innan de uppfyller EU: s krav på

produktsäkerhet, konsumentskydd och miljöskydd. Även om kandidatländerna vid

inträdet skulle uppfylla EU: s krav, är risken stor att det i de nuvarande

medlemsländerna kommer att finnas kvar fördomar mot kandidatländernas

nationella regler. När antalet medlemmar ökar kommer dessutom det

administrativa samarbetet att försvåras ytterligare, eftersom det är mer

tidskrävande att hålla sig informerad om länders lagstiftning och att samarbeta

med deras myndigheter om antalet växer.107

                                                
107 Kommerskollegiums fallstudie s 10
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5 Mekanismer för problemlösning

Förutom överträdelseförfarandet och skadeståndsmöjligheten för enskilda, har

EU: s institutioner vidtagit en mängd åtgärder för att komma till rätta med

problemen med tillämpningen av ömsesidighetsprincipen.

5.1 Informationsprocedurer

De viktigaste informationsprocedurerna inom EU är anmälningsproceduren för

införande av nationell tekniska regler enligt direktiv 98/34/EG108 och

informationsproceduren för beslut att stoppa import av produkter enligt beslut

95/3052/EG.109

5.1.1 Direktiv 98/34/EG

Enligt direktivet är medlemsstaterna skyldiga att anmäla alla nationella

föreskriftsförslag innehållande en teknisk regel till kommissionen och till de

övriga medlemsländerna. Innan detta har gjorts får föreskriften inte antas.

Informationsskyldigheten ger kommissionen och medlemsstaterna en möjlighet

att lämna sina synpunkter på föreskrifterna.

För det fall att kommissionen anser att en föreskrift strider mot EG-rätten lämnas

ett så kallat detaljerat utlåtande till medlemsstaten. Därefter är medlemsstaten

skyldig att informera kommissionen om vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Om medlemsstatens uppfattning går emot kommissionens måste dessutom en

motivering ges till varför föreskriftsförslaget kommer att behållas i sin

ursprungliga form. Kommissionen är i sin tur skyldig att kommentera de åtgärder

                                                
108 Tidigare 83/189, numera utvidgat via 98/48/EG till att inkludera informationssamhällets
tjänster.
109 För många produkter föreskrivs specifika anmälningsprocedurer, till exempel kan nämnas
förordning 315/93 om främmande ämnen i livsmedel, direktiv 93/43 om livsmedelshygien och
direktiv 79/112 om märkning av livsmedel.
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som medlemsstaten avser att vidta.110 De flesta ärenden får emellertid sin lösning

utanför detta formella förfarande. Diskussion angående aktuella anmälningar sker

nämligen kontinuerligt inom ramen för en kommitté, bestående av representanter

från medlemsstaterna och kommissionen.111

För en begränsad tidsperiod får kommissionen utfärda ett så kallat blockerande

beslut mot medlemsstatens föreskriftsförslag. Detta får ske under förutsättning att

det pågår arbete med att utarbeta en europeisk standard på området i fråga och

innebär att kommissionen förbjuder utarbetandet av nationella tekniska

föreskrifter tills harmoniseringen är klar. I denna situation är det nödvändigt att

hindra medlemsstaterna från att anta föreskrifter, som inom en snar framtid

kommer att strida mot gemenskapsrätten.112

Anmälningsförfarandet skapar insyn i de nationella reglerverken, vilket gör det

möjligt att spåra och stoppa handelshinder redan innan de uppkommer. Dessutom

blir det lättare för kommissionen att identifiera de områden där

harmoniseringsåtgärder kan behövas.113

Den generella tendensen är att antalet anmälningar ökar från år till år114, men att

reaktionerna från övriga medlemsstater och från kommissionen tvärtom successivt

har minskat sedan direktivet antogs.115 Detta visar på att erfarenheterna från

anmälningsförfarandet har hjälpt medlemsstaterna att skapa en bättre förståelse

för ömsesidighetsprincipen och dess innebörd.116 De områden där flest

anmälningar förekommer är livsmedel, jordbruks-, bygg och

transportprodukter.117

                                                
110 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 16
111 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 17
112 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 16
113 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 3
114 Anmärkas bör dock att antalet anmälningar år 2001 minskade i förhållande till föregående år.
115Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 16, Regeringens skrivelse
2001/02:160 s 70 samt Regeringens skrivelse 2001/02:30 s 70
116 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 16
117 Regeringens skrivelse 2001/02:160 s 70



33

5.1.2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 95/3052/EG

Den medlemsstat som stoppar försäljningen av eller kräver anpassning av en vara

som lagligen har tillverkats i en annan medlemsstat, är skyldig att upplysa

kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta. Det handlar här inte om

något gransknings- eller godkännandeförfarande, utan beslutet säkerställer endast

att de nationella myndigheternas beslut blir öppna för insyn och gör det lättare för

kommissionen att identifiera de områden där de nationella myndigheterna brister i

tillämpningen av ömsesidighetsprincipen. Därefter kan problemen ofta lösas på ett

informellt sätt.118

Under år 2001 gjordes cirka 50 anmälningar enligt beslutet. Frankrike, Tyskland

och Grekland stod för i stort sett alla dessa anmälningar, vilka i stor utsträckning

rörde sig på områdena medicinteknik, läkemedel och livsmedel/kosttillskott.119

5.2 Administrativt samarbete

I arbetet med att underlätta bedömningen av om en vara stämmer överens med

mottagarlandets krav, spelar det administrativa samarbetet mellan nationella

myndigheter stor roll. Ett sådant samarbete ger medlemsstaterna bättre

information om varandras lagstiftning, vilket skapar förutsättningar för bättre

förtroende medlemsstaterna emellan.120

De problem som uppstår i tillämpningen av ömsesidighetsprincipen löses

dessutom ofta snabbare och smidigare genom att myndigheterna på informell väg

tar kontakt med varandra. Av dessa anledningar har därför ett informellt nätverk

mellan medlemsstaternas myndigheter upprättats.121 Vidare har rådet skapat en del

resolutioner på området. Ett exempel är rådets resolution 94/C 197/01 av den 16

                                                
118 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 18
119 Regeringens skrivelse 2001/02:160 s 70
120 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 3
121 Regeringens skrivelse 2001/02:160 S 59. För Sveriges del deltar kommerskollegium i detta
nätverk.
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juni 1994, enligt vilken alla medlemsstater måste meddela de övriga om vilken

myndighet som har det övergripande ansvaret för tillämpningen av

gemenskapslagstiftningen samt om hur den administrativa strukturen ser ut på

arton speciellt angivna områden.

5.3 Nationella kontaktpunkter

I varje medlemsland ska det upprättas nationella kontaktpunkter, dit företag och

privatpersoner kan vända sig för att få kostnadsfri hjälp med besvärande

handelshinder. För Sveriges del är kommerskollegium ansvarig myndighet. Vid

en anmälan om handelshinder använder sig kommerskollegium av sina informella

kontakter hos myndigheter i andra länder för att försöka lösa problemet.122 Genom

att nationella myndigheter kan samarbeta på detta sätt löses problemen ofta på

informell väg. Meningen är att företag och enskilda lättare ska kunna utnyttja sina

rättigheter på den inre marknaden genom förfarandet.123

En förutsättning för att kontaktpunkterna ska bli effektiva är emellertid att företag

och privatpersoner känner till att hjälpen finns att tillgå. Inom EU satsas det på

olika informationssatsningar för att göra kollegiets uppgift som kontaktpunkt

känd.124

5.4 Klausuler om ömsesidigt erkännande

En medlemsstat som i sin lagstiftning föreskriver att en produkt måste uppfylla

vissa villkor om sammansättning eller tillverkningsmetoder, är skyldig att i

samma lagstiftning inkludera en så kallad klausul för ömsesidigt erkännande.

Klausulen ska innehålla en föreskrift om att varor från andra medlemsstater som

uppfyller de uppställda kraven ska godkännas. På så sätt kommer

ömsesidighetsprincipen till uttryck i lagstiftningen, vilket ger bättre utsikter för att

                                                
122 Regeringens skrivelse 2001/02:160 S 59 samt kommerskollegiums hemsida www.kommers.se
123 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regleringar s 3
124 Regeringens skrivelse 2001/02:30 s 58
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EG-rättens efterlevs. Kommissionen försöker verka för att medlemsstaterna inför

klausuler om ömsesidigt erkännande så högt upp i lagstiftningshierarkin som

möjligt.125

Ett exempel:

Enligt fransk lag förbehölls beteckningen ”foie gras” för de produkter som endast

innehöll de exakta egenskaper som föreskrevs i den nationella lagstiftningen. Det

hävdades att åtgärden var nödvändig för att skydda konsumenterna. EG-

domstolen126 betonade att man lagligen kan ge konsumenter möjlighet att göra sitt

val utifrån sin föreställning om att en produkt med ett visst namn ska ha speciella

egenskaper. Det tillades emellertid att målet att skydda konsumenterna kunde

uppnås till exempel genom lämplig märkning, något som i mindre grad inskränker

möjligheterna att saluföra produkter som blivit godkända enligt en annan

medlemsstats lagstiftning. Frankrike måste införa en klausul om ömsesidigt

erkännande i lagen.

5.5 Resultattavla, offentliggöranden och rapport om ömsesidighets-

principens tillämpning

En gång i halvåret presenterar kommissionen den så kallade resultattavlan127, där

det redogörs för den inre marknadens utveckling, effektivitet och funktion genom

att bland annat medlemsstaters genomförande av inremarknadsdirektiven och

överträdelseärenden offentliggörs. Resultattavlan skapar publicitet runt

medlemsstaternas förmåga att genomföra EG-rätten, vilket i sin tur stimulerar

staterna att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna leva upp till sina

förpliktelser128.

                                                
125 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 5 och 17
126 Mål C-184/96, Kommissionen mot Republiken Frankrike, [1998]
127 Engelska : Scoreboard
128 Regeringens skrivelse 2001/02:160 s 56
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Förutom detta offentliggörs händelser inom EU i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning (EGT). Det kan röra sig om titlarna på olika anmälningar som

har inkommit till kommissionen, statistik över anmälningarna, vilken feedback

kommissionen har fått av medlemsstaten ifråga och vilka överträdelseförfaranden

som har inletts.129

För att identifiera problemområden ska kommissionen vidare med två års

mellanrum rapportera om ömsesidighetsprincipens tillämpning på den inre

marknaden.130

5.6 Databas och webbplats på Internet

För att göra material från institutionerna mer tillgängligt för allmänheten, ska

Internet användas. En webbplats, TRIS-PISA131, som ska innehålla utkast till

institutionernas icke-konfidentiella texter, till exempel anmälningar om nationella

tekniska föreskrifter, samt allmän EU-information, är under framarbetning. Vidare

existerar redan webbplatsen OSIS132, som ger allmän och lättförståelig EU-

information för bland annat företag.133

                                                
129 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 18
130 Regeringens skrivelse 2001/02:160 s 56. Den första rapporten gavs ut 1999
131 Technical Regulation Information System - Public Information System
Application
132 One Stop Internet Shop
133Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 18
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6 Analys

Det får inte glömmas bort att ömsesidighetsprincipen på många områden fungerar

fullt ut och är en av de faktorer som har påverkat handeln mellan medlemsstaterna

på ett positivt sätt.134 Detta faktum gör emellertid inte de fall där principen

tillämpas på ett felaktigt sätt mindre allvarliga.

6.1 Valet av metod för att säkerställa den fria rörligheten för varor

På vissa områden skulle harmonisering kunna vara en lösning på de problem som

uppstår runt principens tillämpning. Så verkar främst vara fallet då det finns stora

skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftning och lagstiftningsmetoder, något

som ofta förekommer för produkter där hälsoskydd, miljöskydd eller

säkerhetsaspekter ligger bakom de nationella regleringarna. På dessa områden är

det ofta så att medlemsstaterna, helt i enlighet med EG-rätten, har infört nationella

produktkrav, vilket gör att marknadsaktörerna måste ha kunskap om varje

medlemslands regler.135 När sådana situationer uppstår motverkar

ömsesidighetsprincipen förekomsten av innovativa varor istället för att främja

dem, vilket går tvärtemot vad som var tanken från början.

Problematiken har uppmärksammats av kommissionen, vilket är ett första steg på

vägen.136 Det tar dock avsevärd tid i anspråk att utarbeta standarder och

specifikationer för olika varuslag, vilket gör att problemen förmodligen kommer

att kvarstå under lång tid trots att behovet av harmonisering är identifierat.

Även om harmonisering kan vara lösningen för vissa problemområden, finner jag

inte att harmonisering bör ersätta ömsesidighetsprincipen på alla områden där den

inte fungerar tillfredställande. För denna uppfattning talar dels det faktum att

                                                
134 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 6 Idag utgör handeln med
länder inom gemenskapen 68 % av medlemsstaternas utrikeshandel, medan den för trettio år sedan
endast motsvarade 22 %.
135 Se Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 1 och 9 samt
Opinion of the Economic and Social Committee s 3
136 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 8
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harmoniseringsarbetet tar lång tid, men även att det inte är önskvärt att det skapas

oräkneliga homogena europaprodukter. De femton medlemsländerna har olika

traditioner och olika kulturer, vilket avspeglas i de varor som produceras i

respektive land. Inte minst gäller detta för livsmedelsområdet. För att

ömsesidighetsprincipen ska vara trovärdig som ett redskap i förverkligandet av en

gemensam marknad, måste emellertid bristerna i dess tillämpning snarast åtgärdas

på de områden där man inte väljer att istället använda sig av harmonisering.

Som jag ser det är de två största hindren för ömsesidighetsprincipens riktiga

tillämpning följande:

1. De problem som hänför sig till de nationella myndigheternas felaktiga

förfaringssätt.

2. Det faktum att marknadsaktörerna anpassar sina varor efter varje nationellt

regelverk istället för att förlita sig på ömsesidighetsprincipen.

6.2 Problem relaterade till nationella myndigheters felaktiga förfaringssätt

Att ömsesidighetsprincipen fortfarande inte fungerar ordentligt på grund av

nationella myndigheters okunnighet eller misstro till andra länders regelsystem är

ytterst graverande. Varje medlemsstat bör här ta sitt ansvar för att utbilda de

tjänstemän som ska tillämpa principen.

Kommissionen anordnar numera branschvisa rundabordskonferenser137, där

representanter från medlemsstaternas myndigheter och branschorganisationer

deltar för att diskutera de problem som finns inom vardera bransch.138

                                                
137 Till exempel ordnades rundabordskonferens för livsmedel den 30 november 2000 och för
industriprodukter den 6e september 2001.
138 Kommissionen: Ömsesidigt erkännande inom ramen för uppföljningen av handlingsplanen om
den inre marknaden s 9-10
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Konferenserna kan, förutom att de klarlägger vilka problem som existerar i varje

bransch, bidra till att myndigheterna uppmärksammas på vilka fel de begår vid

tillämpningen av ömsesidighetsprincipen. Därutöver uppmuntrar kommissionen

varje medlemsstat att arrangera seminarier om ömsesidighetsprincipen, där

berörda myndigheter och företrädare för näringslivet deltar.139 Utbildningen av

nationella myndigheters tjänstemän skulle kunna ske i form av dessa seminarier.

Huvudsaken är emellertid att utbildningen genomförs och att den genomförs

snarast. Möjligheterna att från kommissionens sida göra sådan utbildning

obligatorisk bör vidare ses över. Detta skulle kunna ske genom att kommissionen i

en rättsakt, direkt riktad till alla medlemsstater, föreskriver utbildningens

genomförande. Min övertygelse är att denna rättsakt inte måste vara officiellt

bindande för att få genomslagskraft.

Enligt kommerskollegium har många myndigheter ett behov av att få stöd i

svårare tolkningssituationer.140 Den handledning om tillämpningen av artiklarna

28 och 29, som kommissionen utfärdade 2001, är ett bra hjälpmedel för de

myndigheter som ska tillämpa ömsesidighetsprincipen. En förbättring vore dock

om det utfärdades en mer detaljerad handledning, som endast behandlade

tillämpningen av ömsesidighets-principen och som direkt riktade sig till de

tillämpande myndigheterna. Min åsikt är att en sådan handledning borde vara av

praktisk karaktär och bland annat ge myndigheterna instruktioner om vad de har

att beakta och hur de bör gå till väga vid bedömningen av överensstämmelse.

Därutöver har kommerskollegium föreslagit att det bör inrättas ett system med

någon slags ”bollplank”, som myndigheterna kan vända sig till vid

tolkningssvårigheter.141

                                                
139 Kommissionen: Ömsesidigt erkännande inom ramen för uppföljningen av handlingsplanen om
den inre marknaden” s 9-10
140 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 6
141 Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 6
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Ytterligare en stor fråga vad gäller nationella myndigheters tillämpning av

ömsesidighetsprincipen hänför sig till det bristande förtroendet för andra länders

regelverk och bedömningar. Det bästa vapnet i kampen mot denna misstro är

kunskap. Till syvende och sist grundas myndigheternas beslut i de enskilda

tjänstemännens inställning och ställningstagande. Om tjänstemännen upplever det

andra landets system personligen, till exempel genom utbytestjänstgöring, eller

har en personlig kontakt med motsvarande myndighet i det andra landet, till följd

av olika mötesaktiviteter och konferenser, kan förståelsen för andra länders

arbetssätt ökas.142 Därför bör en stor satsning göras på att förbättra det

administrativa samarbetet och att uppmuntra tjänstemän hos de nationella

myndigheterna till att förkovra sig i andra länders regelverk och

bedömningssystem. I detta sammanhang bör resurser även läggas på EOTC: s

arbete med att främja överenskommelser mellan laboratorium och

certifieringsorgan i de olika medlemsländerna, så att testresultat från ett

medlemsland kan godtas inom hela EU.143

6.3 Problem relaterade till marknadsaktörernas anpassning efter nationella

regler

Kommissionen menar att en bättre tillämpning av ömsesidighetsprincipen bland

annat förutsätter större insatser från marknadsaktörerna.144 Utan tvekan avgör

företagens agerande vid påträffandet av tekniska handelshinder en stor del av

ömsesidighetsprincipens effektivitet. Detta innebär emellertid inte att ansvaret för

ömsesidighetsprincipens rätta tillämpning på något sätt bör läggas på företagen.

Istället menar jag att det är helt upp till EU: s institutioner och medlemsstaterna att

se till att företagen kan förlita sig på EU: s regler.

                                                
142 Utbytestjänstgöring och mötesaktiviteter föreslås av både kommerskollegium och ESC. Se
Kommerskollegium: Ömsesidigt erkännande av likvärdiga tekniska regler s 6 samt Opinion of the
Economic and Social Committee s 4
143 EOTC är den europeiska organisationen för provning och certifiering.
144 Kommerskollegiums fallstudie s 16
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Kommissionen och rådet hävdar båda att de uppmuntrar marknadsaktörerna att

använda sig av sina rättigheter.145 Enligt min mening verkar denna uppmuntran

inte ge speciellt goda resultat, när mindre företag uppenbarligen ofta inte ens

känner till sina rättigheter och större företag gång på gång bestämmer sig för att

strunta i att hävda sin rätt och istället anpassa sina produkter efter varje

medlemsstats regler. Praktiska åtgärder borde i denna situation göra mer nytta än

ordalydelsen i de officiella dokumenten.

På den gemensamma marknaden har det gjorts stora satsningar med att skapa

lättillgänglig EU-information och kontaktpunkter som erbjuder företag hjälp.

Dessa mekanismer förlorar dock stora delar av sin effektivitet om målgrupperna

inte har någon kännedom om dem. Först och främst bör det därför satsas på

informationskampanjer riktade till framför allt mindre företag. På detta sätt kan

kontaktpunkternas kostnadsfria hjälp göras känd för företag, vilket i förlängningen

kan leda till att ömsesidighetsprincipens tillämpning förbättras.

En av anledningarna till att många myndigheter tillämpar ömsesidighetsprincipen

felaktigt gång efter annan, kan grunda sig i det faktum att de drabbade företagen

inte ifrågasätter besluten och därmed inte heller för skadeståndstalan mot

medlemsstaten. Det förfarande som ett företag för tillfället måste använda sig av

för att söka skadestånd av en medlemsstat är nämligen både svårt och

tidskrävande, vilket säkert fungerar avskräckande i många fall. Detta gör att det

inte blir ekonomiskt kännbart för den medlemsstat, vars myndigheter inte

tillämpar ömsesidighetsprincipen på ett riktigt sätt. Om fler företag använde sig av

skadeståndsmöjligheten, skulle detta ge staterna ett starkare incitament att se till

att EG-rätten följs. Därför bör det undersökas om det finns möjligheter att ge

företagen hjälp i detta förfarande. Helst skulle denna hjälp vara organiserad på

regional nivå, nära företagen, men en möjlighet vore även att kontaktpunkterna

inrättar en avdelning som hjälper till med dessa frågor. Huvudsaken är att det

finns någon som kan hjälpa företaget att komma igång med skadeståndsprocessen

i ett annat medlemsland.

                                                
145 Kommissionens första rapport till Europaparlamentet och Rådet s 8 samt Rådets resolution om
ömsesidigt erkännande punkt 17
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6.4 Bör ömsesidighetsprincipen komma till uttryck i gemenskapslagstiftning?

Det kan tyckas att en så viktig princip som denna borde komma till uttryck i

gemenskapslagstiftningen. Med tanke på alla de dokument146 angående

ömsesidighetsprincipen, som genom åren har utarbetats av EU: s institutioner,

anser jag emellertid att principens innebörd och betydelse måste vara klar för

medlemsstaterna. Genom kravet på att medlemsstaterna i sin lagstiftning måste

införa klausuler om ömsesidigt erkännande, kommer dessutom principen redan till

uttryck i den nationella lagstiftningen, vilket enligt min mening är bättre. På detta

sätt återfinns ömsesidighetsprincipen i den lagstiftning som ligger närmast de

nationella myndigheterna, vilket gör den mer lättillgänglig för dem. Dessutom

innebär det att myndigheterna inte kommer att behöva lösa en konflikt mellan en

nationell rätt med stränga säkerhetskrav å ena sidan och EG-rätten, som förordar

ömsesidigt erkännande, å andra sidan.

Den anledning som finns att lagstifta om ömsesidighetsprincipen är, enligt min

mening, om det från gemenskapshåll görs det politiska ställningstagande att man

vill understryka hur allvarligt man ser på principens rätta tillämpning. Genom att

låta principen komma till uttryck i gemenskapslagstiftningen, kanske till och med

så högt upp i lagstiftningshierarkin som i fördraget, tror jag att det skulle skapas

ett större tryck på medlemsstaterna att tillämpa den på ett riktigt sätt.

Något som däremot utan tvekan bör klargöras i gemenskapslagstiftning är att

varje överträdelse av ömsesidighetsprincipen ses som så allvarlig att den är

skadeståndsgrundande. Detta skulle kunna ta bort osäkerheten kring om avsteg

från ömsesidighetsprincipen uppfyller de tre kriterier som har ställts upp för

enskildas skadeståndsmöjlighet gentemot medlemsstaterna. Följden skulle kunna

bli att medlemsstaterna skärper kontrollen av hur deras myndigheter tillämpar

principen.

Utan tvivel existerar en hel del problem i samband med ömsesidighetsprincipens

tillämpning. Förutsättningen för att principen ska bli trovärdig är att dessa

                                                
146 Nämnas bör till exempel: Kommissionens meddelande 1980, Rådets resolution 1999,
Kommissionens rapport 1999 och Kommissionens uppföljning 1999
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problem löses. Ömsesidighetsprincipen måste därutöver samspela med

harmoniseringsåtgärderna, och det är viktigt att harmonisering kompletterar

principen på de områden där den inte kan bli effektiv. Om detta görs kan

ömsesidighetsprincipen bli det utmärkta verktyg för att säkerställa den fria

varurörligheten, som från början var tänkt.
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