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 Kapitel I. Inledning  
 

 

1.1 Introduktion  
 

För att kunna legitimera den kompetensfördelning mellan EU och dess 

medlemsstater som Maastrichtfördraget 1993 gav upphov till, infördes i 

dåvarande artikel 3b EG-fördraget (nuvarande artikel 5) subsidiaritetsprincipen.  

 

Subsidiaritetsprincipen innebär enkelt uttryckt att institutionella beslut skall 

fattas så nära de berörda som möjligt.1 Principen gäller vid sådana beslut som 

både EU och den enskilda medlemsstaten har behörighet att fatta, där delad eller 

konkurrerande kompetens föreligger. Om EU inte har exklusiv beslutskompetens 

inom ett visst område, skall åtgärder inom området endast genomföras på 

gemenskapsnivå om detta är att anse som bättre och effektivare än om åtgärden 

genomfördes på en lägre nivå, det vill säga på nationell eller möjligtvis 

subnationell nivå.  

 

Subsidiaritetsprincipen infördes i Maastrichtfördraget som en följd av 

påtryckningar från vissa medlemsstater.2 Att fler och fler beslutsområden faller 

inom EU:s kompetens har skapat en oro för en starkare centralisering. Genom 

subsidiaritetsprincipen kan EU och dess medlemsstater säkerställa de åtgärder 

som EU redan genomfört, samtidigt ger subsidiaritetsprincipen ett 

kontrollinstrument för den fortsatta europeiska integrationen. 

 

Subsidiaritetsprincipens utformning i fördragen har gett upphov till ett flertal 

diskussioner. Exempelvis om vilka åtgärder som faller inom EU:s exklusiva 

kompetens respektive vilka åtgärder som bör falla under den konkurrerande 

kompetensen och därmed avgöras i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Det 

föreligger svårigheter för institutionerna och de enskilda medlemsstaterna att 

kunna avgöra vad som bör anses ligga inom den delade, konkurrerande 

                                     
1 The Europe we need, IPC working paper, s 5 
2 A a s 6 
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kompetensen eller EU:s och den enskilda medlemsstatens exklusiva 

kompetenser. 

 

 De riktlinjer som skapats för tolkningen av subsidiaritetsprincipen har inte heller 

de varit tillräckligt tydliga.  

 

En diskussion förs även rörande hur djupt subsidiaritetsprincipens 

tillämpningsområde skall anses gå. Många av EU:s medlemsstater består av 

regioner och kommuner med ett visst mått av självstyre. Förespråkare för dessa 

regioner vill se en tillämpning av subsidiaritetsprincipen som innebär att större 

legislativ makt ges åt regionerna, vilket skulle resultera i att beslut fattas närmare 

den berörda individen. Mot denna åsikt ställs de som anser att 

subsidiaritetsprincipen inom EU skall tillämpas på sådant sätt att den endast 

berör förhållandet mellan EU och medlemsstaterna.  

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Jag kommer att diskutera två frågor i denna framställning: 

 

• Bör det skapas en kompetenskatalog för den delade kompetens som 

berörs av subsidiaritetsprincipen i artikel 5 EG-fördraget? 

 

• Hur djupt sträcker sig subsidiaritetsprincipen? Till nationell nivå eller 

till subnationell nivå?  

 

 

1.3 Syfte 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att ge en utförlig beskrivning av 

subsidiaritetsprincipens innebörd och omfattning, både i sitt EU-sammanhang 

samt som ett teoretiskt naturrättsligt begrepp. Därutöver ämnar jag att belysa 

kompetensfördelningen mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna.  
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I uppsatsen kommer subsidiaritetsprincipen att behandlas och analyseras ur tre 

perspektiv; ett rättshistoriskt/filosofiskt, ett EG-rättsligt och slutligen kommer 

jag att redogöra och undersöka förhållandet mellan subsidiaritet och federalism.  

 

Syftet med min redogörelse av principens historiska innebörd är att ge läsaren en 

vidare förståelse av, samt en bakgrund till, principens nuvarande gemenskaps-

rättsliga innebörd.  

 

Det för min framställning centrala EG-rättsliga perspektivet, syftar till att ge en 

tydlig redogörelse av hur subsidiaritetsprincipen används som en regel för att 

avgöra på vilken nivå en åtgärd skall genomföras inom EU. Detta perspektiv 

syftar även på att tydliggöra den tolkningsproblematik som principen givit 

upphov till.  

 

Slutligen syftar det federalistiska perspektivet till att redogöra för hur 

subsidiaritetsprincipen används inom federala stater, främst Tyskland, och hur 

paralleller kan dras från denna tillämpning till den i EU.  

 

Det är min förhoppning att utifrån ovan givna förutsättningar kunna belysa den 

debatt som subsidiaritetsprincipen givit upphov till på ett klargörande och 

intressant sätt. 

 

 
1.4 Metod 
 

Jag ämnar ta del av för mitt ämne väsentlig litteratur, såsom juridisk, 

statsvetenskaplig samt rättshistorisk. Därefter kommer jag att studera material 

från Sveriges respektive EU:s institutioner. Jag kommer även att ta del av den 

lagstiftning som reglerar principen, inom EU såväl som eventuell nationell 

lagstiftning. Eftersom litteraturen som behandlar ämnet är knapphändig, har jag, 

för att skapa mig en helhetsbild av subsidiaritetsprincipens innebörd och 

omfattning, studerat de artiklar och uppsatser som sakkunniga inom området har 

skrivit. Dessa artiklar och uppsatser ligger till stor del även till grund för den 

påföljande diskussionen och analysen. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Jag kommer i denna uppsats att utgå ifrån vissa i förväg definierade begrepp 

såsom suveränitet (se definition under kap. 1.7). Angående federala staters 

tillämpning av subsidiaritetsprincipen kommer jag endast att beakta hur 

Tyskland har tillämpat principen i sin konstitution och i denna skapat en 

kompetenskatalog vilken i sin tur reglerar förhållandet mellan centralstat och 

regioner. Inte heller är denna framställning uttömmande vad gäller 

subsidiaritetsprincipens teoretiska ursprung. Omröstningsproceduren inom EU:s 

institutioner kommer inte att behandlas i samband med subsidiaritetsprincipen. 

 

 

1.6 Målgrupp  
 

Denna uppsats är främst ämnad att vara en introduktion till 

subsidiaritetsprincipen och den vertikala kompetensfördelningen inom EU, för 

juridikstudenter och verksamma jurister. Min förhoppning är dock att även andra 

med ett intresse för hur begreppet subsidiaritet använts historiskt och vad dess 

innebörd i EU är, samt de med ett intresse för den statsrättsliga sidan av EG-

rätten, kan finna uppsatsen intressant och givande.  

 

 

1.7 Terminologi och definitioner 
 

För att ge läsare med mindre kunskap i ämnet en lättare introduktion till den 

fortsatta framställningen kommer jag redan här att redogöra och förklara sådana 

begrepp som kommer att vara av central betydelse i den fortsatta uppsatsen. 

Främst kräver begreppet subsidiaritet en definition. Med subsidiaritet (av latinets 

subsidium, understödjande) menas att ett institutionellt beslut skall fattas så nära 

de berörda individerna som möjligt, samt att en högre beslutsnivå skall vara 

understödjande i sitt förhållande till en lägre beslutsnivå.  

 

Subsidiaritetsprincipen kan sägas ha två olika former; negativ respektive positiv 

subsidiaritet. Den negativa subsidiariteten innebär att en högre beslutsnivå får 
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sina befogenheter begränsade i förhållande till en lägre nivå. Positiv subsidiaritet 

innebär att den högre beslutsnivån har möjligheten att eller till och med skall 

ingripa på en lägre nivå.3 

 

Med begreppet kompetens avses i dess Europarättsliga innebörd rätten till den 

legislativa makten, det vill säga kompetens att lagstifta inom ett visst område.4  

 

I de sammanhang jag använder begreppet suveränitet kommer jag att utgå ifrån 

en här given definition. Med suveränitet skall förstås den yttersta, absoluta och 

oinskränkta makten genom vilken varje oberoende stat styrs med.5 

  

 

1.7.1 Begreppet subsidiaritet i relation till närhetsprincipen 
  

Subsidiaritetsprincipen har i Sverige ibland kallats för Närhetsprincipen. Några 

författare har vänt sig emot detta språkbruk med hänvisning till de båda 

begreppens rent lexikala innebörd med invändningen att översättningen var ”ett 

ödesdigert misstag” 6, gjord snarare av bekvämlighet än av kunskap. 

 

Vad som framgick av diskussionen angående valet av benämning på 

(subsidiaritets)principen, var att många ansåg att ”närhet” inte täcker 

subsidiaritetsprincipens innebörd. Begreppet ”närhet” visar endast på 

huvuddimensionen i den europeiska debatten, nämligen den som rör frågan om 

på vilken nivå som ett beslut bör fattas för att ha största möjliga effekt. Ett beslut 

skall inte fattas på en högre nivå än vad som är nödvändigt. Det är inte alltid, 

som jag kommer att visa, att subsidiaritetsprincipen innebär decentralisering. 

Den kan även innebära centralisering av beslut.7  

 

En avgörande skillnad mellan de båda begreppen är den att medan 

subsidiaritetsprincipen i sitt naturrättsliga ursprung kan avse såväl vertikalt 

                                     
3 Endo, Subsidiarity and its enemies: To what extent is sovereignity contested in the mixed 
commonwealth of Europe?, s 6 
4 The Europe we need, s 1 
5 Rosas i Juridisk Tidskrift 1994-95, s 313 
6 Sterzel, (red.), EG och den svenska grundlagen-förbundsstat i vardande, s 108 
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kompetensfördelande som horisontellt. Detta visar på en avgörande skillnad 

gentemot närhetsprincipen som endast ger uttryck för en vertikal fördelning.  

 

 

1.8 Disposition 
 

Jag kommer att dela upp min framställning i en refererande och en analyserande 

del, men kommer även fortlöpande att analysera och diskutera i varje avsnitt, för 

att slutligen, i uppsatsens analysavsnitt, argumentera kring de frågeställningar 

jag ställt upp. Mina skäl till att lägga upp uppsatsen på ett sådant sätt är två. Dels 

kommer framställningen förhoppningsvis att upplevas som mer levande än vad 

annars skulle vara fallet. Dels kommer läsaren, enligt min uppfattning, att få ett 

betydligt större utbyte av uppsatsens innehåll genom att ta del av både fakta och 

argumentation på samma gång. Min argumentation skiljs på detta sätt inte helt 

från de källor ligger till grund för framställningen.  

 

I korthet kan sägas att uppsatsen är upplagd på följande vis. Kapitel 2 är ägnat åt 

att beskriva subsidiaritetsprincipens idéhistoriska bakgrund och rötter. Här 

presenteras de influenser som påverkat implementeringen av 

subsidiaritetsprincipen i EU:s fördrag. Kapitel 3 behandlar hur 

subsidiaritetsprincipen har tillämpats i EU och hur den ges uttryck för i de olika 

fördragen. Vidare redovisas för EU:s respektive medlemsstaternas kompetenser. 

I samband med detta tydliggörs problematiken med tolkningen av 

subsidiaritetsprincipen. I kapitel 4 tydliggörs sambandet mellan federalismen och 

subsidiaritetsprincipen. Här visas hur Tyskland som förbundsstat implementerat 

principen och hur en kompetenskatalog skapats. Vidare förs en argumentation 

angående vad för slags organisationsform EU kan anses vara. 

 

Varje kapitel kommer att avslutas med ett avsnitt i vilket en kortare 

sammanfattning samt slutsatser angående kapitlets innehåll görs. I det avslutande 

kapitel 5 kommer jag att diskutera kompetensfördelningen inom EU samt 

subsidiaritetsprincipens tillämpningsområde i EU. 

                                                                                                       
7 The Europe we need, s 5 
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Kapitel II. Subsidiaritetsprincipens historiska bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva subsidiaritetsprincipens historiska 

källor. Jag kommer att beskriva principens idéhistoriska bakgrund, det vill säga 

hur den subsidiära tanken har utvecklats inom den katolska kyrkan och av 

filosofer.  

 

Det är min åsikt att en redogörelse för principens källor krävs för en förståelse 

för hur begreppet används inom EU. Införandet av subsidiaritetsprincipen i EG-

rätten var starkt influerat av den katolska socialläran. Kommissionens dåvarande 

president sade att principen grundade sig på ”det moraliska krav som gör 

individens värdighet och ansvarighet till varje samhälles ändamål”.8  Min 

framställning syftar även på att visa de direkta samband som finns mellan den 

subsidiära tanken i sin historiska form och dagens subsidiaritetsprincip. 

 

 

2.1 Thomas av Aquino 
 

Subsidiaritetsprincipens innebörd går enligt vissa författare att spåra så långt 

tillbaka i tiden som till de omarbetningar som Thomas av Aquino gjorde av 

Aristoteles verk på den politiska filosofins område. I verket talar Aristoteles om 

politiken och samhällstrukturen, om hur människan bygger samhället nedifrån 

och uppåt, hur par bildar hushåll och familjer, familjer bildar bygemenskaper, 

vilka förenas i en större gemenskap, en så kallad stadsstat. Aristoteles menade att 

de lägre nivåerna, det vill säga familj och bygemenskap, bygger upp den i verket 

centrala nivån; statsnivån. I detta avseende intar Thomas av Aquino en 

diametralt motsatt ställning; han anser att de högre nivåerna istället är skapade 

för de lägre nivåerna. Vidare menar Thomas av Aquino att människan, som till 

sin natur är en rationell och fri varelse, är sin egen härskare. Varje människa har 

samma värde såsom skapad av gud, ingen människa står över någon annan.9  

                                     
8 Som citerat i SOU 1994:12, s 123 
9 SOU 1994:12 (bilagedel), s 9 ff. 
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Människor är enligt Thomas av Aquinos sociala och politiska varelser till sin 

natur.10 På grund av denna sin natur möts människor och skapar olika sociala 

gemenskaper, som till exempel familj, skrå, religiösa ordnar etc. Dessa sociala 

gemenskaper skapar sedan sina egna mål och uppgifter som statsmakten skall 

respektera och stödja. Samhället är skapat för att stödja individen att förverkliga 

sig själv. För mycket inblandning av staten kan hejda individen i hennes 

utveckling.11 

 

Den politiska maktens roll och inre mening har sin grund i det faktum att där 

olika gemenskaper har ett primärt ansvar främst för sina egna mål och uppgifter, 

skall den politiska maktens primära ansvar vara att se till det gemensammas 

bästa - Bonum Commune12. Den politiska makten skall inte styra 

samhällsgemenskapen, den skall vara rättskipande, samordnande och 

understödjande. Det är folket som givit den politiska makten och därför är denna 

makt endast ställföreträdande till sin natur.13  

 

Thomas av Aquinos idealsamhälle är uppbyggt på ett subsidiärt sätt, där staten 

endast ingriper i de fall då individen inte själv kan genomföra det som skall 

göras. 

 

 

2.2 Den katolska socialläran 
 

Den katolska kyrkan kritiserade under 1800-talet det rådande samhällsklimatet 

som ansågs vara en direkt följd av industrialismens intåg; påven Leo XIII gick så 

långt att han öppet kritiserade den kapitalistiska exploateringen av de fattiga.14 

Han ansåg att det sociala skydd som yrkesgillena hade utgjort inte längre fanns 

kvar, och inte heller hade detta skydd ersatts. Det sekulariserade samhället tog 

inte längre hänsyn till traditionell religiös lära. På grund av dessa förändringar 

                                     
10 Nergelius, (red.) Rättsfilosofi – samhälle och moral genom tiderna, s 16 
11 Endo, s 21 
12 Bonum Commune kan förklaras som ett idealtillstånd där enskilda och gemenskaper har optimala 
förutsättningar att i enlighet med sina naturliga rättigheter och skyldigheter fullgöra sina uppgifter, 
det vill säga att ”vara det de är”. 
13 SOU 1994:12, s 12 
14 Endo, s 16 
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menade Leo XIII att arbetarna, ensamma och försvarslösa, var utlämnade till 

marknadens godtycklighet.15  

 

Vad den katolska kyrkan efterlyste var att högre nivåer understödde de lägre och 

svagare delarna i samhället, något som kan liknas vid positiv subsidiaritet. Vissa 

författare anser att Rerum Novarum var det dokument som banade vägen för 

statens möjligheter att skydda arbetarna.16 

 

I många av de dokument som den katolska kyrkan publicerade kring det förra 

sekelskiftet (främst Rerum Novarum samt Non abbiamo bisogno17) anknyts till 

den thomistiska naturrättsdoktrinen18 och dess tankar om subsidiaritet. I Rerum 

Novarum sägs bland annat att statens ändamål och uppgift bör vara att värna om 

Bonum Commune, det vill säga det gemensammas bästa.  Här sägs till exempel 

att familjen bygger upp samhället i sin form av samhällets grundläggande 

gemenskap och därför skall individens och familjens rättigheter och skyldigheter 

sättas framför statens.19  

 

Den katolska kyrkan ansåg det inte önskvärt att staten lade sig i familjens 

angelägenheter i frågor som den kan och bör sköta själv. Är en familj försatt i 

svårigheter och inte har några möjligheter att göra något åt sin situation, är det 

rätt att situationen åtgärdas genom att det allmänna genom offentligt stöd hjälper 

familjen. Hjälp skall tillkomma familjer eftersom de ingår i 

samhällsgemenskapen. Exempelvis skulle den katolska kyrkan respektera det 

svenska socialbidragssystemet utifrån vad som sägs i dessa dokument.  

 

Samma tanke gäller i sådana fall där någons rättigheter kränks i hemmet. Även i 

dessa situationer skall det offentliga ge var och en hennes rätt. Ett sådant 

ingripande är inte att anse som en inskränkning av samhällsmedborgarnas 

                                     
15 SOU 1994:12 (bilagedel), s 17 
16 Endo, s 17 
17 ”Vi har inte behov”, författarens egna översättning 
18 Den Thomistiska naturrättsdoktrinen är ett en benämning på den naturrättsliga tradition som 
Thomas av Aquino gav upphov till. 
19 SOU 1994:12 (bilagedel), s 17 
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rättigheter. Det är det offentligas skyldighet att skydda och bekräfta 

samhällsmedborgarna genom omsorg.20  

 

 

2.2.1 Pius XI, Quadragesimo Anno och dess betydelse för subsidiaritetsprincipen 
 

Det bör sägas att det inte endast är inom den katolska kyrkan som subsidiaritet 

har använts för att diskutera frågor angående maktfördelningen mellan olika 

nivåer inom samhället. Även filosofer och statsvetare har i olika situationer 

uttryckt subsidiära tankegångar. Tankar om subsidiaritet har tolkats in i skrifter 

av till exempel Wolff, Althusius, Locke, Montesquieu och Humboldt.21 Jag 

kommer inte att diskutera dessa tolkningar här, men anser att det bör nämnas att 

diskussionen om subsidiaritet har förts även utanför kyrkan, och då oftast i 

samband med begreppet suveränitet. Något som kan tilläggas är att den 

subsidiära tanken är ett typiskt västerländskt fenomen.22 

 

Det är emellertid först 1931 som subsidiaritetsprincipen explicit uttrycks. Påven 

Leo XI skrev socialencyklikan Quadragesimo Anno till fyrtioårsjubileet av 

Rerum Novarum.23 Här återges subsidiaritetsprincipens innebörd i cyklikans 79-

80 paragrafer: 

 

”…denna viktiga princip, grundläggande för socialfilosofin i vilken den förblir 

fast och orubblig, kan inte sättas åt sidan eller förändras: Att precis som det är 

allvarligt orätt att beröva de enskilda vad de själva kan åstadkomma genom sitt 

eget initiativ och sin egen handlingskraft och överlämna det åt samhället, så är 

det också en orättvisa och på samma gång ett stort ont och en allvarlig störning 

av den rätta ordningen att tillskriva större och högre gemenskaper vad mindre 

och lägre gemenskaper kan utgöra. I den naturliga målsättningen för all 

samhällelig aktivitet ligger att den skall ge stöd (subsidium) till 

samhällsgemenskapens (med)lemmar, men aldrig förstöra eller absorbera 

                                     
20 A a s 18 
21 Se: Backhaus i European Journal of Law and Economics, nr 4, 1997, s 129-146; Hueglin i Telos, 
1994, nr 100, s 37; Endo, s 22 
22 Endo, s 9 
23 Kuhnhardt, i Telos nr 91, 1992, s 77 ff. 
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den”…Därför bör de som har makten vara övertygade om, att ju mer fullkomligt 

en hierarkisk ordning mellan olika grupperingar får råda, i följsamhet mot den 

subsidiära funktionens princip (subsidiarii officii principio), desto större blir den 

offentliga auktoriteten och effektiviteten, och desto lyckligare och mer 

blomstrande blir tillståndet i samhällsgemenskapen.”24  

 

Subsidiaritetsprincipen, som den definieras här ovan, skall läsas utifrån andra 

grundläggande principer som används inom den katolska socialläran. Exempel 

på sådana är naturrätten, vårt ansvar gentemot vår nästa, den politiska maktens 

ansvar för Bonum Commune och solidaritetsprincipen.25  

 

Solidaritetsprincipen och subsidiaritetsprincipen är i den katolska traditionen 

begrepp som står i ett starkt förhållande till varandra, och som förutsätter 

varandras existens. Från att ha förespråkat en positiv subsidiaritet i Rerum 

Novarum går nu den katolska kyrkan till att vilja minska statens inflytande i 

detta fall. Här framgår alltså en negativ subsidiaritet.26 

 

Sambandet mellan solidaritetsprincipen och subsidiaritetsprincipen har beskrivits 

som att subsidiaritetsprincipen värnar om respekten för människans rättigheter, 

solidaritetsprincipen åsyftar hennes fullgörande av sina skyldigheter gentemot 

sin nästa. Här framgår den naturrättsliga grund som subsidiaritetsprincipen samt 

solidaritetsprincipen vilar på.27 

 

Det finns enligt naturrätten ett socialt kontrakt mellan samhällsmedborgarna 

vilket knyter dem samman genom de rättigheter och skyldigheter som de själva 

gör anspråk på att få. Den enskilda individen har ett ansvar för helheten, 

eftersom det måste förutsättas att alla andra enskilda individer vill bli bemötta 

med samma respekt och tilldelas samma skyldigheter och rättigheter. Utifrån 

denna ömsesidiga respekt visas på subsidiaritetsprincipens och 

solidaritetsprincipens syften: att skapa och bevara rättvisa.  

                                     
24 Såsom citatet återges i SOU 1994:12 (bilagedel), s 20 f. 
25 A a s 21 
26 Endo, s 19 
27 SOU 1994:12 (bilagedel), s 27 
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2.3 Sammanfattning och slutsatser 
 

Subsidiaritetsprincipen är skapad med naturrätten som grund. Av denna ges 

tolkningen att människan har av naturen givna rättigheter och skyldigheter som 

inte kan kränkas av en högre världslig nivå. Innebörden av 

subsidiaritetsprincipen var i den katolska socialläran, precis som idag, en respekt 

för den lilla enheten i förhållande till den större. Varje människa har rätt att fatta 

de beslut som berör henne. Till störst del fokuserade den dåvarande 

subsidiaritetstanken på förhållandet mellan stat och familj, mellan grupp och 

individ. Inte såsom är fallet idag, mellan en federations olika delstater och den 

centraliserade makten.28  

 

Staten har enligt den naturrättsliga traditionen ingen befogenhet eller kompetens 

att intervenera i individens liv, om det inte framstår som nödvändigt för att värna 

om individens av naturen givna rättigheter. 

 

Det är individen som utgör samhället, inte tvärtom. Ett väl fungerande samhälle 

ger mindre entiteter som sociala grupper eller familjen befogenheter att vidta 

åtgärder som krävs för att dess små enheters skall fungera. Samhället existerar 

för individens utveckling.29 

                                     
28 SOU 1994:12 (bilagedel), s 25 
29 Endo, s 21 
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Kapitel III. Subsidiaritetsprincipen i EU – en översikt 
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för, och analysera hur, 

subsidiaritetsprincipen har tillämpats inom EU. Jag kommer att redogöra för hur 

och var subsidiaritetsprincipen har återgetts i EU: s fördrag och jag ämnar i 

samband med detta analysera principens definition, såsom den ges i EG-

fördraget, med hjälp av litteratur på området. Vidare kommer jag att visa på hur 

subsidiaritetsprincipen kontrolleras och efterföljs. Slutligen kommer jag att 

återge och analysera hur kompetensfördelningen mellan EU:s institutioner och 

medlemsstater ser ut. 

 

 

3.1 Subsidiaritetsprincipen i fördragen 
 

Subsidiaritetsprincipen infördes i sitt Europeiska sammanhang genom 

Maastrichtavtalet 199230. Detta skedde för att motverka oron inom det dåvarande 

EG för en allt starkare integration och centralisering till Bryssel.31 Det ansågs att 

EU engagerade sig i för många små frågor och ägnade sig åt detaljstyrning.32 Vid 

tiden för upprättandet av fördraget krävde Tyskland, Belgien samt Österrike att 

subsidiaritetsprincipen skulle skrivas in i det samma.33 Detta krav finns som 

bifogad förklaring nr 54 till Amsterdamfördraget. Innebörden av denna 

förklaring är den att regeringarna för ovan nämnda medlemsstater förutsätter att 

de åtgärder som genomförs i enlighet med subsidiaritetsprincipen inte bara skall 

gälla medlemsstaterna utan även deras enheter (regioner etc) i den omfattning 

som dessa enheter i enlighet med nationell konstitutionell rätt har befogenhet att 

själva stifta lagar. Dessa staters autonoma regioner fruktade att de annars skulle 

komma att förlora en del av den decentraliserade maktfördelning som funnits 

mellan den centrala staten och regionerna.34 

                                     
30 SOU 1995:123, s 7 
31 Cramér, i  SvJT 7/93,  s 533  
32 Förslag till betänkande 2001/2024(INI),Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor, s 6 
33 The Europe we need, s 5 
34 Endo, s 24 
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Redan tidigare, i november 1990, diskuterades subsidiaritetsprincipen i det 

Europeiska parlamentet. Vid den tidpunkten sades att om de åtgärder som faller 

inom det gemensammas kompetens genomfördes på ett federalt sätt, skulle det 

vara enklare att efterleva subsidiaritetsprincipen, vilket i sin tur skulle komma att 

ge en ökad demokrati inom EU (dåvarande EG).  

 

 

3.1.1 Subsidiaritetsprincipen i preambeln och Maastrichtfördragets första 
artikel  

 
 Subsidiaritetsprincipen omnämns på ett flertal ställen i de europeiska fördragen. 

Till att börja med sägs det i preambeln till Maastrichtfördraget:  

 

 ”…som har föresatt sig att fortsätta processen för att skapa en allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära 

medborgarna som möjligt  i enlighet med subsidiaritetsprincipen…” 35   

 

Vidare nämns subsidiaritetsprincipen även i Maastrichtfördragets första artikel 

(f.d. artikel A) andra stycket. Här slås fast att: 

 

 ”detta fördrag markerar en ny fas i processen för att skapa en allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten skall fattas så öppet 

och så nära medborgarna som möjligt.”   

 

Två förutsättningar för Maastrichtfördragets tillämpning kan urskiljas ur artikeln. 

Dels skall beslut fattas så öppet som möjligt, dels så nära medborgarna som 

möjligt.  

 

Preambeln och artikel A i Maastrichtfördraget kan sägas stärka de autonoma 

regionerna, i och med att lagrummen säger att beslut skall fattas så nära 

medborgarna som möjligt. Artikel 5 i EG-fördraget lugnar medlemsstaternas oro 

                                     
35 Som fördragstexten återges i Droege, Fördragssamling Europarätt, uppl. 2, s 3  
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för EU:s agerande med en generell restriktiv formulering, samtidigt som 

kommissionen fortsätter det fortsatta integrationsarbetet.36  

 

 

3.1.2 Artikel 5 EG-fördraget 
 

Även om subsidiaritetsprincipen nämns på ett flertal ställen i fördragen skall  den 

definieras utifrån sin lydelse i artikel 5 EG-fördraget samt i protokollet.37 Det är 

artikel 5 som främst liknar en konstitutionell princip, de övriga fördragstexterna 

betonar den vidare, mer demokratiska aspekten av subsidiaritetsprincipen.38 I 

preambeln samt artikel 1 stycke 2 EG-fördraget (se ovan under kap. 3.1.1) ges 

endast allmänna riktlinjer för det fortsatta integrationsarbetet. 

 

Subsidiaritetsprincipen reglerar i sitt europarättsliga sammanhang förhållandet 

mellan EU och dess medlemsstater. Tillämpningen av subsidiaritetsprincipen är 

dynamisk, den är växlande och inte alltid likriktad. Det vill säga; beslutet på 

vilken nivå en åtgärd bäst genomförs är aldrig det samma, utan skall bedömas 

utifrån varje enskild situation.. Subsidiaritetsprincipen ger EU möjligheten att 

agera om det framstår som omöjligt för medlemsstaten att agera på ett tillräckligt 

tillfredställande sätt. Samtidigt ger den även medlemsstaten makten att kunna 

agera fritt i sådana ärenden som inte EU kan göra tillräckligt effektivt.39  

 

Principens mål är att garantera frihet att agera för en lägre auktoritet i 

förhållande till en högre. Denna målförklaring har av de flesta godtagits som en 

maktfördelningsprincip mellan EU och medlemsstaterna. Dock har vissa 

medlemsstater inför Amsterdamfördraget ansett att det förelegat risk att den 

maktfördelning som subsidiaritetsprincipen ger uttryck för inte kommer att vara 

tillräckligt ”djup” vertikalt sett. Tyskland, Österrike samt Belgien, som tidigare 

nämnts, krävde att principen även skulle gälla mellan EU och staternas mindre 

                                     
36 Endo, s 8 f. 
37 Better lawmaking, s 3 
38 The Europe we need, s 6 
39 Parlamentets hemsida, www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_2_en.htm, 2002-04-19 
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enheter, såsom delstater, regioner och kommuner, vilka har ett visst mått av egen 

legislativ makt.40  

 

Det finns ännu inte bokstavligen uttryckt hur djupt subsidiaritetsprincipen går. 

Tyvärr ger EG-fördragets 5:e artikels luddiga utformning möjlighet för en stor 

mängd tolkningar av densamma. Medan vissa tolkare som tidigare nämnts gett 

uttryck för att subsidiaritetsprincipen sträcker sig från central nivå till regioner 

och kommuner, anser andra tolkare av artikeln att subsidiaritetsprincipen, som 

den uttrycks i artikel 5, endast rör förhållandet EU – medlemsstat och att 

principens tillämpning stannar vid nationsgränserna.41  

 

Kanske kräver ett efterlevande av principen, sett i förhållandet mellan EU som 

central institution och de lägre nivåerna i medlemsstaterna, att de inhemska 

lagstiftningarna på området måste revideras. Det är tänkbart att en åtgärd kan 

komma att bli betydligt mer effektivt genomförd på en subnationell nivå än vad 

som vore fallet på nationell nivå eller gemensam nivå. Sett till 

subsidiaritetsprincipens innebörd är skulle en sådan konstitutionell förändring av 

medlemsstaterna vara att föredra. Det skulle exempelvis kunna vara enklare att 

komma åt arbetslöshetsproblemen inom EU om beslut i frågan fattades direkt på 

regional nivå, istället för att omvägen kring den centrala statliga nivån togs. 

 

Som jag tidigare nämnt återges subsidiaritetsprincipen främst i EG-fördragets 5:e 

artikel. Denna artikel består av tre olika principer. Det första stycket behandlar 

legalitetsprincipen, det andra stycket behandlar subsidiaritetsprincipen och det 

tredje stycket proportionalitetsprincipen. De tre principerna har ett starkt internt 

samband, och därför anser jag att även proportionalitetsprincipen respektive 

legalitetsprincipen och deras förhållande bör redovisas för. 

 

 

                                     
40 A a 2002-04-19 
41 SOU 1995:123, s 13 
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Legalitetsprincipen återges i artikelns första stycke och lyder som följer: 

 

”Gemenskaperna skall handla inom ramen för de befogenheter som den har 

tilldelats och de mål som har ställts upp för den genom detta fördrag.”42 

 

Principen innebär att gemenskapens institutioner skall agera endast då de ges en 

positivt formulerad kompetens i en fördragsbestämmelse. Institutionerna får inte 

bestämma angående den egna kompetensen, i annat fall skall nationell 

lagstiftning tillämpas. Det är alltså inte möjligt för EU:s institutioner att agera i 

vilka frågor som helst.  

 

I andra stycket av artikeln återfinns så subsidiaritetsprincipen: 

 

”På de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den i 

överenskommelse med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om och i 

den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning 

kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade 

åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå.”43 

 

Subsidiaritetsprincipen har i den definition som återges i artikel 5 två nyckelord. 

Det första är att gemenskapsåtgärder är möjliga enligt artikel 5, om 

omständigheterna i det aktuella fallet tyder på att medlemsstaterna inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnå målsättningarna med den planerade åtgärden. 

Det andra nyckelordet är att åtgärden i en sådan situation på ett bättre och 

effektivare sätt kan genomföras på gemenskapsnivå. En möjlig tolkning av 

lagrummet skulle innebära att frasen ”i nödvändig utsträckning” ges ett sådant 

innehåll att en medlemsstat kan genomföra åtgärder som inte är de mest 

effektiva, men som ändå är tillräckligt bra för att gemenskapen inte skall 

ingripa.44 En tydligare tolkning på samma tema är att frasen innebär att en 

                                     
42 Droege, s 66  
43 A a s 66 
44 SOU 1994:12, s 126 f. 
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gemenskapsåtgärd är motiverad endast om medlemsstaternas agerande medför 

negativa effekter eller om viktiga stordriftsfördelar går förlorade.45  

 

Till dessa båda nyckelord tillkommer också kravet att EU, för att kunna 

inskränka den enskilda medlemsstatens handlingsutrymme, måste kunna visa på 

att gemenskapsåtgärden kommer att vara nödvändig för att kunna uppfylla de 

gemensamma mål som fastställts. Det skall föreligga ett nödvändighetsrekvisit 

för att en gemenskapsåtgärd skall vidtas utanför EU:s exklusiva 

kompetensområde.46  

 

För att subsidiaritetsprincipen över huvud taget skall bli tillämpbar krävs att det 

föreligger en konkurrerande kompetens mellan EU och medlemsstaterna.47  

 

För att illustrera hur subsidiaritetsprincipen tillämpas går jag vidare med ett 

enkelt, hypotetiskt, exempel om internationella kapitaltransaktioner. Idag förs 

kapital ut ur EU:s medlemsstater för att förvaltas i andra länder med till exempel 

mer förmånliga skatter. Sådana kapitaltransaktioner regleras i de flesta staters 

fall av olika nationella regler. Det är problematiskt för nationella statliga 

myndigheter att få tillgång till sådan information som krävs för en korrekt 

beskattning av kapitalet, i fall det förvaras i ett annat land. En förändring krävs. 

Skapas ett samarbete inom EU för att utbyta information skulle kontrollen av 

skattepliktigt kapital kunna komma att öka.  

 

För att bedöma om denna åtgärd bör genomföras som föreslagits här ovan, det 

vill säga på gemenskapsnivå, krävs att medlemsstaterna inte skulle kunna uppnå 

målet (det vill säga tillgång till information) i tillräcklig utsträckning, och att en 

gemenskapsåtgärd skulle vara mer effektiv.  

 

Huruvida en enskild medlemsstat skulle kunna uppnå målet, det vill säga att få 

den information som krävs för en korrekt beskattning, är inte troligt. Den 

svenska skattemyndigheten har idag inte tillgång till sådana uppgifter som krävs 

                                     
45 Börje, Subsidiaritet-maktfördelningsprincip inom EG, s 18 
46 SOU 1995:123, s 18 
47 Se mer om konkurrerande kompetenser nedan under kap. 3.6 
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för en korrekt beskattning. Härav kan slutsatsen dras att det är mycket tveksamt 

om medlemsstaterna kan uppnå målet med åtgärder på nationell nivå i tillräcklig 

utsträckning. Åtgärder på nationell nivå skulle troligen inte kunna medföra 

negativa effekter för gemenskapen, däremot skulle stordriftsfördelar kunna gå 

förlorade. Ett samordnande skulle kunna effektivisera kontrollen av 

kapitaltransaktioner inom EU. Till exempel skulle inte samma uppgift göras av 

myndigheter i varje medlemsstat. 

 

Kan då en åtgärd på gemenskapsnivå anses som bättre och effektivare än vad en 

nationell åtgärd skulle komma att innebära? Problemet med kapitaltransaktioner 

är inte nationellt utan gränsöverskridande. Åtgärder måste genomföras på 

gemensam nivå för att vara effektiva nog. Är inte åtgärderna i denna typ av 

frågor samordnade kommer inte målet med åtgärderna att kunna uppnås. En 

parallell kan här dras till bekämpningen av miljöproblem, detta problem har inte 

kunnat hanterats på nationell nivå, till stor del på grund av att effekterna av 

utsläpp och dylikt inte är geografiskt begränsade. I detta exempel kan alltså 

slutsatsen dras att en åtgärd på gemenskapsnivå vore befogad med hänsyn till 

subsidiaritetsprincipen. 

 

I det tredje stycket av artikeln stadgas slutligen proportionalitetsprincipen, vilken 

lyder:  

 

”Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag.” 

 

Detta stycke, som skall läsas i samband med det föregående stycket om 

subsidiaritetsprincipen, innebär att EU:s institutioner inte skall agera om det inte 

är nödvändigt ur en effektivitetsaspekt. Proportionalitetsprincipen och 

subsidiaritetsprincipen förbinds som tidigare nämnt med frågorna;  

 

– Vad skall åtgärden innebära?,  

respektive; 

– Var skall åtgärden genomföras? 
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I diskussionen om subsidiaritetsprincipen har de båda principerna ofta blandats 

samman, något som ytterligare försvårat en givande diskussion.48 

 
 
3.2 Kommissionens tolkningsguide 
 

Som jag ovan visat finns det en mängd olika tolkningar av 

subsidiaritetsprincipen. För att motverka att sådan problematik uppstår vid 

tillämpningen av subsidiaritetsprincipen, har kommissionen skapat en 

tolkningsguide, vilken återfinns i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- 

och proportionalitetsprinciperna.49 Denna guide skall användas i situationer där 

tveksamhet uppstått huruvida en åtgärd kan genomföras på nationell nivå, eller 

om den bör genomföras på gemenskapsnivå.50  

 

För att lättare kunna avgöra hur ett mål bäst kan uppnås ur ett EU-perspektiv 

skall hänsyn tas till: 

 

• Huruvida det aktuella ärendet har mellanstatliga aspekter som inte kan 

lösas på ett tillfredställande sätt av den enskilda medlemsstaten;  

 

• och/eller huruvida en åtgärd av en enskild medlemsstat kan komma att 

genomföras i strid med EG-fördragets krav;  

 

• och/eller huruvida rådet godkänner att ett åtgärdande på gemenskapsnivå 

skulle komma att skapa klara ”stordriftsfördelar”. 51  

 

Protokollet ger här riktlinjer om hur subsidiaritetsprincipen bör tillämpas. Det är 

viktigt att notera att det aldrig varit EU:s avsikt att subsidiaritetsprincipen skulle 

innebära decentralisering (sic!), vilket skulle kunna vara lätt att föreställa sig 

utifrån de krav som vissa medlemsstater ställt angående regioners legislativa 

                                     
48 de Búrca, Reappraising subsidiarity´s significance after Amsterdam, s 1  
49 Droege,  s 250 
50 Kent, Law of the European union, 3 uppl., s 52 
51 Better lawmaking, s 3 
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makt.52 Det är alltså möjligt och troligt att principen i vissa situationer istället 

kan komma att innebära en ökad legislativ makt för EU, i de fall som enskilda 

medlemsstaters åtgärder inte kan anses vara tillräckligt effektiva för att uppnå de 

gemensamma målen.53 Ett typexempel är miljöproblemen inom Europa. I denna 

fråga har det ansetts vara omöjligt för de enskilda medlemsstaterna att på ett 

tillräckligt effektivt sätt agera för att till exempel minska utsläpp. Utsläppen 

stannar ju inte inom medlemsstatens geografiska territorium, och medför därför 

negativa effekter även på andra (medlems)staters miljö. På grund av 

miljöproblemets globala natur beslutades inom EU att detta är en fråga som på 

bäst sätt genomförs på gemenskapsnivå.  

 

Protokollets innehåll har fått kritik av vissa författare för att för det första 

sammanblanda proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen, samt för 

det andra för att inte alls beröra viktiga frågor som till exempel hur EG-

domstolen skall agera i frågor som berör förhållandet mellan de tre huvudsakliga 

nivåerna; EU-nivå, nationalnivå samt subnationell nivå.54  

 

 

3.3 Subsidiaritetsprincipens kontroll och institutionernas  
      motiveringsplikt55 
 

För att skapa en så offentlig och demokratisk beslutsprocess som möjligt, har det 

beslutats att institutionerna inom EU skall tillämpa och motivera varför 

subsidiaritetsprincipen tillämpas i ett visst fall. Institutionerna skall ta hänsyn till 

subsidiaritetsaspekten i alla beslut och åtgärder som genomförs. Genom att följa 

ett förslag till lagstiftning från just förslag till en färdig regel, genom EU:s 

institutioner, kan vi se hur institutionerna behandlar subsidiaritetsprincipen i sitt 

arbete. 

 

När kommissionen lägger fram ett nytt förslag, angående en regel på 

gemenskapsnivå, skall man i förslaget dels ta beslutet med 
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53 The Europe we need, s 5 
54 de Búrca, s 24, 47 f. 
55 The Europe we need, s 10 ff. 
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subsidiaritetsprincipen i åtanke, dels skall principens funktion i det aktuella fallet 

visas på och det skall också visas varför beslutet skall fattas av EU. 

Kommissionen skall motivera alla sina åtgärder utifrån nödvändighetskriteriet 

och effektivitetskriteriet. Kommissionen har alltså förbundit sig att alltid ta 

hänsyn till subsidiaritetsprincipen i sina initiativ samt att i samband med dessa 

även redogöra för hur subsidiaritetsprincipen tillämpats i den enskilda 

situationen. Kommissionen kan även med en hänvisning till 

subsidiaritetsprincipen ta tillbaka eller ändra sina förslag. Kommissionen lämnar 

sitt förslag till ministerrådet som granskar det utifrån subsidiaritetsprincipens 

efterlevnad. Här sker en kontroll av kommissionens förslag för att undersöka 

ifall de är förenliga med subsidiaritetsprincipen. Ministerrådet lämnar, efter 

genomförd granskning, förslaget vidare till parlamentet. Parlamentet skall 

informeras av ministerrådet om rådets grunder för huruvida kommissionen 

efterlevt subsidiaritetsprincipen eller ej. Om rådet eller parlamentet gör 

förändringar i kommissionens förslag skall även dessa ändringar förklaras utifrån 

en subsidiaritetsaspekt.  

 

Denna kontroll sker i enlighet med Maastrichtfördragets andra artikel andra 

stycke. Här sägs att unionens mål skall uppnås med beaktande av subsidiaritets-

principen såsom den definieras i artikel 5 i det nuvarande Amsterdamfördraget. 

Härav kan slutsatsen dras att subsidiaritetsprincipen skall beaktas i alla beslut 

som fattas inom EU:s institutioner.56 Vad som är nytt är den kontroll som EU:s 

institutioner utövar gentemot varandra. Huruvida denna kontroll i sig är effektiv 

är svårt att bedöma, dock ger den, precis som uttalats vara målet, en ökad 

legitimitet åt institutionernas agerande. 

 

 

                                     
56 The Europe we need, s 4 
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3.3.1 Subsidiaritetsprincipen och domstolen 
 

 EG-domstolen är den institution som, om det krävs, agerar skiljedomare och 

bedömer huruvida subsidiaritetsprincipen tillämpas korrekt eller ej. Denna 

bedömning skall inte avse frågan om vilken nivå som är den mest lämpliga att 

vidta åtgärder, utan skall istället utifrån effektivitets – och legitimitetskriterier 

avgöra om den politiska bestämmanderätten i beslutsfattandet har utövats på ett 

korrekt sätt.57  

 

Domstolen står emellertid, enligt vissa författare, i sin roll som yttersta uttolkare 

av subsidiaritetsprincipen, utanför dess tillämpningsområde. Kanske skulle den 

kommitté som föreslagits skall kontrollera subsidiaritetsprincipens tillämpning 

(se nedan under kap. 3.4.1) kunna kontrollera huruvida domstolen alltid tar 

hänsyn till subsidiaritetsprincipen i sina bedömningar. 

 

De Búrca anser att subsidiaritetsprincipen bör tillämpas som en generell princip 

vilken leder de lagstiftande institutionerna i deras utövande av legislativ makt, 

och inte som en princip som kan komma att påverka EG-domstolen i avgörandet 

huruvida en speciell bestämmelse i fördraget bör läsas som att den tilldelar en 

institution legislativ makt eller inte.58 De Búrca betonar här 

subsidiaritetsprincipens EG-rättsliga innebörd; att en åtgärd bör genomföras på 

den nivå som är lämplig ur en effektivitetsaspekt.  

 

Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att domstolen agerar som skiljedomstol i 

frågor angående subsidiaritetsprincipens tillämpning. Samtidigt bör påpekas att 

domstolen har visat att den kan agera objektivt och döma mot EU:s institutioner. 

Den har till exempel gett Tyskland rätt gentemot Europaparlamentet och det 

Europeiska rådet i fråga hur EG-fördraget bör tillämpas59  

 

Dock tyder till exempel vad som sägs i ”The Europe we need” (se ovan under 

kap. 3.4) på att domstolen inte har behörighet att avgöra tvister angående 
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behörighet mellan olika beslutsnivåer. Av detta kan slutsatsen dras att EG-

domstolen inte ännu har samma funktion som en författningsdomstol. 

 

 

3.4 Förändringar av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen inom 
EU 
 

Subsidiaritetsprincipen bör enligt kommissionen leda till en ökad offentlighet av 

EU-beslut. EU-medborgare bör veta vem som gör vad, och förstå hur beslut 

fattas.60 

 

I arbetsdokumentet ”The Europe we need” från 2001, ger kommissionen 

rekommendationer för hur subsidiaritetsprincipen bör tillämpas inom EU, dess 

institutioner samt dess medlemsstater. Huvuddragen i dokumentet innebär att 

diskussionen om kompetensfördelning och lagstiftningsbefogenheter bör ses ur 

ett vidare politiskt perspektiv. Härutav kan slutsatsen dras att det snarare är de i 

Maastrichtfördraget uppställda målen, exempelvis upprättandet av en inre 

marknad etc, som skall leda utvecklingen av EU, inte enskilda artiklar. Genom 

att skapa en kompetenskatalog kan ändamålen med EU motverkas snarare än 

förstärkas.61 

 

Vidare sägs i dokumentet att alla politikområden delas av EU och 

medlemsstaterna i praktiken. För att förbättra kompetensfördelningen krävs att 

subsidiaritetsprincipen respekteras och tillämpas i beslutsfattandet, samt att 

hänsyn tas till tillfälliga prioriteringar och situationer. Gränsdragningen skall inte 

dras för snävt. 

 

 

3.4.1 Lösningen på problemet? 
 

Som svar på de problem som idag finns angående subsidiaritetsprincipens 

tillämpning sägs i ”The Europe we need” att en kommitté för subsidiaritet och 
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proportionalitet skall inrättas för att avgöra politiska tvister som uppstått under 

lagstiftningsproceduren. Denna kommitté bör bestå av företrädare för 

kommissionen, europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna. När en 

lagstiftning på gemenskapsområdet antagits kan endast EG-domstolen agera 

skiljedomare i frågor gällande subsidiaritet och proportionalitet. Vidare kan en 

domare från EG-domstolen delta i kommittén för ”att bidra med råd av juridisk 

karaktär”. Kommitténs yttrande skall vara politiskt bindande.62 

 

En annan förbättring som efterfrågas på området är att medlemsstaterna själva 

engagerar sig i genomförandet av subsidiaritetsprincipen ”istället för att anklaga 

Bryssel för att ägna sig åt överreglering för att främja egna politiska syften.”  63  

 

 

3.4.2 Kommentar till förslaget 
 

Av ovan nämnda förslag går det att dra ett antal slutsatser. Det finns en brytning 

mellan dels EU som central organisation respektive de av medlemsstaterna som 

anklagar EU för att vara en centraliserande apparat. På frågan hur 

subsidiaritetsprincipen skall tillämpas ges inte mycket svar. Att en 

kompetenskatalog skulle kunna utgöra en förenkling vi tillämpandet av principen 

verkar inte vara en åsikt som ges stöd på central EU-nivå.  

 

Den kommitté som föreslagits är, sedd utifrån rådande motsättningar, bara en 

förenkling och förminskning av den redan rådande debatten inom EU angående 

subsidiaritetsprincipens tillämpning. Jag kan inte se hur denna kommittés beslut 

kan komma att accepteras av de medlemsstater som inte accepterar hur 

subsidiaritetsprincipen tillämpats i tidigare situationer. Den sammansättning som 

föreslås ter sig som den enda rimliga ur ett legitimeringsperspektiv, men frågan 

är huruvida den kommer att ge upphov till en ökad effektivitet i beslutsfattandet 

eller inte. 
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3.5 Implementeringen av Subsidiaritetsprincipen 
  

Subsidiaritetsprincipen har som vi kan konstatera blivit en generellt tillämpad 

princip inom EU:s institutioner. Även i förhållandet mellan EU som organisation 

och dess medlemsstater har subsidiaritetsprincipen, i alla fall rent teoretiskt sett 

blivit en styrande funktion angående kompetensfördelningen inom unionen. Hur 

har då principen hanterats på medlemsstatsnivå? Efterlevs subsidiaritetsprincipen 

och därmed lojalitetsprincipen av medlemsstaterna?  

 

Vissa av medlemsstaterna har olika regioner, delstater eller andra områden som 

besitter rätten till självstyre i någon form gentemot den egna centralstaten. För 

att tillgodose kravet på suveränitet har vissa medlemsstater implementerat 

subsidiaritetsprincipen (explicit eller implicit) i den egna konstitutionen. 

Exempel på sådana stater är Tyskland, Belgien, Frankrike och Italien.64 

 

Vid undersökningar som gjorts har resultatet visat på att tillämpningen av 

subsidiaritetsprincipen inte minskat effektiviteten av statens åtgärder; tvärtom 

kan decentralisering av den legislativa makten vara ett verktyg för att öka 

effektiviteten. 65  

 

Kuklis pekar på att effektivitetskriteriet uppnås i högst grad i de medlemsstater 

som redan har en decentraliserad beslutsstruktur. Det vill säga att det finns såväl 

politisk som legislativ makt på både statlig och regional nivå. En ytterligare 

förutsättning för en effektiv tillämpning av principen, är att det finns en 

lagstiftande funktion som kan avgöra juridiska frågor, som till exempel i 

Tyskland där det finns en författningsdomstol som begränsat den federala 

respektive ländernas lagstiftning från att ingripa i varandra.66 Det finns en kärna 

(Kernbereich) av legislativ makt på varje nivå, som skall förbli orörd. 

Förbundsstaten respektive dess länder har alltså viss kompetens som inte kan 

inskränkas av den andra nivån. 
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Kontrollen av regionernas åtgärder bör ske a posteriori, det vill säga i efterhand. 

Skulle detta inte ske, utan det istället görs en kontroll a priori av planerade 

åtgärder kommer subsidiaritetsprincipen att tappa i effektivitet. Åtgärder kan 

komma att bli fördröjda beroende på en sådan central prövning och 

godkännande.67  

 

Det framgår tydligt att det, för att subsidiaritetsprincipen skall kunna tillämpas 

på ett enligt gemenskapsrätten effektivt sätt, bör föreligga vissa förutsättningar i 

medlemsstaternas konstitutionella uppbyggnad. En viss vertikal maktfördelning 

samt en prövningsinstans liknande en federal författningsdomstol bör finnas. Det 

skall alltså finnas olika beslutsnivåer inom landet, det vill säga nationell nivå och 

regional eller kommunal nivå.  

 

 

3.6 Kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna 
 

Subsidiaritetsprincipen är egentligen inte någon regel angående fördelningen av 

kompetenser mellan EU och medlemsstaterna. Den bör istället ses som en regel 

som avgör vilken kompetens som skall användas och i vilken utsträckning detta 

skall ske.68 Med andra ord; genom tillämpningen a subsidiaritetsprincipen avgörs 

på vilken nivå en åtgärd skall genomföras.  

 

För att kunna undersöka om det är möjligt att tillämpa subsidiaritetsprincipen 

krävs att EU eller medlemsstaterna vet om en planerad åtgärd faller inom 

antingen området av exklusiv kompetens eller området av konkurrerande 

kompetens.69 Det har från EU-håll påpekats att diskussionen angående 

subsidiaritetsprincipen, genom att fokusera på kompetensfördelning istället för 

principens egentliga innebörd, har blivit sned och därmed missat sitt fokus. Detta 

påstående är i och för sig sant, men diskussionen har, kan invändas, gett ett 

                                     
67 Se t.ex. det Italienska Comitato Regionale di Controllo, en kommitté som kontrollerar planerade 
åtgärder på regional nivå a priori. Se kuklis (fotnot 64) för mer information om denna kontroll. 
68 Melin, Schäder, EU:s konstitution –maktfördelningen mellan den europeiska unionen, 
medlemsländerna och medborgarna, s 60 
69 Fernandez Esteban, The rule of law in the European Constitution, s 52 
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sådant innehåll åt subsidiaritetsprincipen.70 Just nu, när en diskussion uppstått 

angående subsidiaritetsprincipen innebörd, är det självklart att det i samband 

med denna diskussion diskuteras kring när subsidiaritetsprincipen blir tillämplig. 

Härav är ett klargörande av kompetensfördelningen inom EU av största vikt. 

Kompetens bör här ges en tydlig innebörd så att missförstånd inte uppstår i min 

fortsatta genomgång av och diskussion kring begreppet. Kompetens, eller 

behörighet, innebär i detta sammanhang legislativ makt, det vill säga 

lagstiftningsmakt. Denna lagstiftningsmakt skall innebära ”rätten att anta 

bindande åtgärder, genomföra dessa åtgärder och även anta sekundär 

lagstiftning, samt att övervaka tillämpningen av denna lagstiftning”.71  

 

För att kunna resonera kring hur subsidiaritetsprincipen bör användas krävs att 

kunskap finns angående vilka kompetenser som är exklusiva dels för EU och 

dels för medlemsstaterna. Diskussionen kring subsidiaritetsprincipen tyder på att 

det finns ett behov av en klarare uppdelning mellan vad som bör anses som 

liggande inom EU:s exklusiva kompetens respektive vilka områden där 

konkurrerande (delad) kompetens föreligger och slutligen vilka områden som 

ligger inom medlemsstaternas exklusiva kompetens.  

 

Vid Europeiska rådets möte i Edinburgh 1992 uttryckte regeringscheferna 

åsikten att nationell kompetens är huvudregel och att gemenskapens kompetens 

är ett undantag från huvudregeln.72 EU består av suveräna stater som 

tillsammans samarbetar kring gemensamma målsättningar. Genom att ansluta sig 

till fördragen har medlemsstaterna frivilligt avstått från att ensidigt utöva några 

av de egna rättigheterna. Denna inskränkning av medlemsstaternas rättigheter 

har skett i den utsträckning som uttrycks i fördragen. Regeln om kompetenser är 

viktig för kontrollen av hur EU har utövat sin legislativa makt. Varje bindande 

beslut som fattas av en institution inom EU måste baseras på en bestämmelse i 

fördragen.73  
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I en rapport som kommissionen författade 1992 påpekades att gränsdragningen 

mellan gemenskapens exklusiva kompetens och medlemsstaternas kompetens 

inte är statisk. Detta har visat sig vara sant. Sedan denna rapport har 

valutaunionen upprättats, Schengenavtalet skapats och en gemensam 

försvarsorganisation påbörjats. De båda första områdena är sådana som utifrån 

de uttalanden som gjort som bör anses falla inom EU:s exklusiva kompetens. Att 

kompetensfördelningen inte är statisk är också ett av huvudargumenten för att 

inte skapa en kompetenskatalog. Detta uttrycks i ”The Europe we need”.74 

 

 

3.6.1 Gemenskapens exklusiva kompetens 
 

Kommissionen har intagit ståndpunkten att ett område ligger inom det 

gemensammas exklusiva kompetens i fall fördragen ställer kravet på 

gemenskapen att agera, med avseende på att det har ett ansvar för att en viss 

uppgift genomförs. Detta kan innebära att EU:s exklusiva kompetens rör de 

gemensamma politikområdena, det vill säga de områden i vilka EU har fattat 

beslut om en gemensam politik. De Búrca menar att så snart som något beslutas 

av EU, så har medlemsstaterna gett upp sin exklusiva kompetens på området till 

förmån till gemenskapen.75 

 

Det har från vissa håll ansetts att det föreligger ett block av exklusiv makt som 

binds samman av underlättandet av den inre marknaden. Detta block skall 

innehålla fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Vidare anses 

handels- och jordbrukspolitik, allmänna konkurrensregler, skydd för 

fiskerinäringen samt transportpolitiken vara områden som skall åtgärdas på 

gemenskapsnivå.76  

 

Det finns som ovan nämnts ett flertal åsikter om vad som ”exklusiv kompetens” 

innebär. Två huvudsakliga tolkningslinjer kan urskiljas; en bredare linje och en 

smalare. Ovan har jag redovisat för vad förespråkare för den breda linjen anser 
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ligga inom EU: s exklusiva kompetens. Det är som synes så att i alla de områden 

som medlemsstaterna har avstått att lagstifta inom, till förmån för den 

gemensamma lagstiftningen, har gemenskapen exklusiv kompetens. Inom de 

områden där exklusiv kompetens föreligger för EU, har medlemsstaterna endast 

rättigheten att underlätta och medverka till att den gemensamma politiken kan 

genomföras och bli effektiv.77 Här blir lojalitetsprincipen i artikel 10 EG-

fördraget tydlig. Medlemsstaterna skall enligt regeln vidta de åtgärder som krävs 

för att fördragets förpliktelser skall uppfyllas, underlätta att gemenskapens 

uppgifter fullgörs och avstå från alla åtgärder som motverkar ett förverkligande 

av fördragets mål.78  

 

Den smalare linjen menar att EU:s exklusiva kompetens bör omfatta så lite som 

möjligt. Vad som bör räknas in är den monetära politiken, tullpolitiken samt 

externa ekonomiska förbindelser. Det sistnämnda området innebär till exempel 

handel med omvärlden etc. Tilläggas bör att det, enligt företrädare för denna 

smalare tolkningslinje, för tillfället endast är den monetära samt tullpolitiken 

som idag ligger inom EU:s exklusiva kompetens. Enligt denna linje bör varken 

jordbruket eller fisket räknas in i gemenskapens exklusiva kompetens.79  

 

 

3.6.2 Medlemsstaternas exklusiva kompetens 
 

Vissa verksamhetsområden ligger helt utanför gemenskapens politik och faller 

därför utanför EU:s exklusiva kompetens. Dessa områden är 

utbildningspolitiken, kulturpolitiken och hälsopolitiken. För dessa områden har 

det uttryckligen föreskrivits att harmonisering av de nationella bestämmelserna 

inte får genomföras. Likväl kan det uppstå problem när subsidiaritetsprincipens 

tillämpning krockar med regeln om eliminering av hinder för konkurrens. EU 

kan med hänvisning till artikel 95 EG-fördraget anta regler som påverkar 

medlemsstaternas regler om hälsa och kultur.80 Här är dock inte 

rättstillämpningen klar, EG-domstolen har visat att den förhåller sig objektiv i 
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denna fråga, och har dömt åt andra hållet, det vill säga ansett att Europeiska 

parlamentet och Rådet har agerat felaktigt i liknande frågor.81  

 

Förutom de här ovan uppräknade områdena faller även den nationella civilrätten, 

medlemsstaternas egna budgetpolitik samt medlemsstaternas territoriella 

organisation (om det finns regioner kommuner etc) inom medlemsstaternas 

exklusiva kompetens.82 

 

Även den direkta beskattningen, som är en av den nationella suveränitetens 

fundamentala komponenter,83 bör inräknas i medlemsstaternas exklusiva 

kompetens.84  

 

 

3.6.3 Konkurrerande kompetenser - delade kompetenser 
 

De delade kompetenserna uppstår då fördraget ratificeras och medlemsstaterna 

därmed överlåter rättigheter som tidigare legat inom deras sfär av 

självbestämmande.85 För varje tillfälle som rådet lagstiftar angående ett visst 

ämne upphör medlemsstateras exklusiva legislativa makt. Ett tydligt exempel på 

detta övertagande av kompetens är införandet av den gemensamma valutan. 

Tidigare kontrollerade varje medlemsstat den egna valutan, nu när Euron är 

introducerad sköts motsvarande kontroll på gemenskapsnivå.  

 

Detta innebär att en enskild medlemsstat inte längre kan lagstifta på ett sådant 

sätt att gemenskapens rättstillämpning motverkas på något sätt. Det är också 

viktigt att komma ihåg att EG-domstolen har slagit fast att även om 

medlemsstaterna har exklusiv kompetens inom ett visst område, skall de ändå 

iakttaga EG-rättsliga förordningar på området.86  

 

                                     
81 Se C-376/98, Germany v. European Parliament and Council (tobacco 
advertising)  
82 Förslag till betänkande, 2001/2024(INI), s 19 
83 Tax co-ordination in the EU, s 3 
84 Bratton, McCahery, i CMLR nr 38, 2001, s 717 
85 Melin, Schäder, s 34 
86 A a s 35 
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Som jag ovan under 3.6.1 påvisat, finns det en smalare linje, vars förespråkare 

anser att EU:s exklusiva makt bör omfatta så lite som möjligt. Till exempel sägs 

att regler rörande den inre marknaden samt de politikområden som hör samman 

med det gemensamma området, till exempel jordbruk, fiske, transporter, miljö, 

forskning, regional politik, social politik med mera, bör falla in under de 

konkurrerande kompetenserna.87 

 

 
3.9 Sammanfattning och slutsatser 
 

Subsidiaritetsprincipen är ett instrument för att fördela kompetens till den 

gemenskapsnivå som på mest effektiva sätt kan genomföra en åtgärd. 

Iakttagandet av subsidiaritetsprincipen är inte alltid en garanti för att 

medlemsstaterna skall få mer makt, den kan likaväl innebära att en centralisering 

av beslutsfattandet sker. Subsidiaritetsprincipen är endast aktuell i de fall där EU 

och medlemsstaterna delar kompetens, så kallad konkurrerande kompetens.  

 

Alla parter som är inblandade i diskussionen, det vill säga EU:s institutioner, 

medlemsstater och regioner, försöker tolka subsidiaritetsprincipen till egen 

fördel. Att de flesta anser att principen på något sätt gynnar de egna intressena 

har enligt vissa författare snarare stärkt istället för att försvaga principen.88 De 

olika grupperna är tvingade att förbli inskränkta i sitt agerande, härav följer att 

de olika nivåerna kontrollerar varandra för att på så sätt slå vakt om den egna 

maktsfären.   

 

Subsidiaritetsprincipen sträcker sig idag endast till nationell nivå, förhållandet 

mellan medlemsstaterna och deras regioner regleras idag i den nationella 

lagstiftningen. 

 

Av min redogörelse framgår med all tydlighet att det inte finns en uniform bild 

av kompetensföredelningen mellan EU och dess medlemsstater. Inte heller finns 

det något egentligt kriterium för att skilja mellan de områden som ligger eller 

                                     
87 Förslag till betänkande 2001/2024(INI), s 15 ff. 
88 Endo, s 25 
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inte ligger inom gemenskapens exklusiva kompetens.89 Vissa områden ligger 

helt utanför medlemsstaternas nationella kontroll. Dessa områden är 

valutaunionen och tullunionen. Att den inre marknaden skulle falla under 

gemenskapens exklusiva kompetens är inte troligt, medlemsstaterna kan vidta 

åtgärder på områden som berör den  inre marknaden så länge detta inte 

motverkar EU:s mål. Detta tyder på att den inre marknaden istället bör falla in 

under den konkurrerande kompetensen, det område av gemenskapsrätten i vilket 

både medlemsstater och EU:s institutioner har rätt att lagstifta. 

 

                                     
89 Craig, de Búrca, s 125 
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Kapitel IV. Subsidiaritet och federalism 

 
I detta kapitel kommer jag att redovisa för innebörden av federalismen och hur 

subsidiaritetsprincipen har tillämpats i den tyska förbundsstaten. Vidare kommer 

jag även att visa på de likheter som föreligger mellan EU:s styrelseform och den 

federala styrelseformen.  

 

Det finns ett flertal olika skäl till att jag redogör för federalismen här. Till att 

börja med är det inte möjligt att diskutera subsidiaritetsprincipen och 

kompetensfördelning utan att också diskutera federalismen. Historiskt sett är 

subsidiaritetsprincipen ett verktyg för att fördela makt mellan olika nivåer i olika 

typer av förbundsstater. Det är det lättare att förstå subsidiariteten som en 

konstitutionell princip genom att undersöka hur principen tillämpats i en 

federation. Genom att se hur Tyskland, som inspirerat EU att införa både ett 

system med federala drag såsom subsidiaritetsprincipen, har gått tillväga för att 

klargöra gränsdragningen mellan delad respektive exklusiv kompetens, blir en 

diskussion angående ett eventuellt förtydligande av kompetenserna klarare med 

denna bakgrundsbeskrivning.  

 

 

4.1 Federalismens grunddrag 
 

Det finns inte någon vedertagen definition av federalism. Jag kommer i min 

fortsatta framställning utgå ifrån vissa typiska grunddrag som kännetecknar en 

federation.   

 

En federation kan beskrivas som en sammanslutning av stater, som såväl på den 

federala nivån som på delstatsnivå har demokratiskt valda beslutsfattande 

församlingar. Vidare skall rätten på den federala nivån ha företrädesrätt i 

situationer av oklarhet, gentemot rätten på delstatsnivå. Ett sådant ingripande kan 

ske utan att delstaten har fattat beslut om det. En federation är alltså hierarkiskt 

vertikalt uppbyggd. Det finns en vertikal hierarki mellan normerna i 
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federationen, detta grundas i sin tur i att det finns en vertikal hierarki beträffande 

den lagstiftande makten.90  

 

En federalism styrs av en konstitution.91 Det vill säga en författning som reglerar 

och organiserar styrningen av staten, förhållandet mellan olika beslutsnivåer 

inom staten, ger individer rättigheter och garanterar dessa rättigheters skydd. 

Konstitutionen eller författningen är en stats yttersta lagstiftning, en stats 

grundlag.92  

 

Förespråkare för federalismen i Europa menar att fördelen med ett federalt 

system är att det uppfattar att det föreligger olika typer av politiska frågor som 

hanteras på bästa sätt av olika institutioner. Vissa frågor berör bara en viss 

region, medan andra påverkar ett större område.93 Det går i detta resonemang att 

läsa in en effektivitetsaspekt. Genom att hantera frågor med utgång i 

subsidiaritetsprincipen blir åtgärder mer effektiva. 

 

 

Den tyske författaren och jesuiten Nell-Breuning, som hjälpte Pius XI att 

sammanställa Quadragesimo Anno (se ovan kap. 2.2.1), har diskuterat 

sammankopplingen mellan subsidiaritet och federalism. Han anser att de många 

lager av politiska regler som uppkommer inom en federation visar på ett 

dualistiskt tänkande, något som är grundläggande för subsidiaritetsprincipen. De 

lägre nivåerna i federationen har en garanti för självstyre, samtidigt som de 

sinsemellan överordnade enheterna är sammanbundna av en inre hierarkisk 

ordning. Härutav anser Nell-Breuning att federalism ses som “förverkligandet av 

subsidiaritetsprincipen i det politiska livet”. 94  

 

Frågan är dock om detta alltid stämmer, det är visserligen sant 

subsidiaritetsprincipen ofta ingår som ett delmoment i federalismen, men 

behöver ju inte vara inte identiskt med principen. Federalismen kräver inte att 

                                     
90 Weiler, Federalism and Constitution: Europe’s Sonderweg, s 1 
91 SOU 1994:12, s 99 f. 
92 Piris, s 3 
93 Laming, An introduction to federalism, informationsblad från Federal Union 
94 Kuhnhardt, s 77 ff. 
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staten är ordnad i enlighet med subsidiaritetsprincipen.95 Det faktum att beslut 

fattas så nära de berörda som möjligt kan istället bero på de inneboende rekvisit 

som går att utröna ur en federations mål; sökandet efter enighet samt respekt för 

de medverkande enheternas självständighet och legitima intressen. 

 

Federalismen kan ses som ett socialt system vilket skapat en politisk form, ett 

system av mindre enheter som nerifrån och uppåt skapar en gemenskap, i vilken 

makt inte är centraliserad. Jaques Santer uttryckte detta i en liknelse, i vilken han 

jämförde federalismen med en pyramid. En pyramid fungerar endast om dess bas 

är bred, det vill säga om organen vid basen får göra allt som de klarar av att göra. 

Genom detta synsätt ingriper de högre organen endast då de lägre organen drar 

sig tillbaka. De lägre organen är också de som är närmast individen. De skall 

därför inte fråntas sin kompetens så länge de utför sina uppgifter på ett korrekt 

sätt.96  

 

Santers syn på federalismens struktur bör ges en motvikt. Att federalismen 

automatiskt skulle innebära en decentralisering är kanske teoretiskt riktigt, men i 

praktiken har detta inte alltid varit fallet. Vid konflikter mellan de båda nivåerna 

tenderar den högre, federala nivåns normer att ha företrädesrätt framför 

delstatens normer.97 

 

Det finns ännu ett rekvisit för en federation, som inte är lika tydligt som de 

materiella förutsättningar som jag här ovan diskuterat. Det bör finnas en 

konstitutionell demos, det vill säga en gemensam värdegrund hos befolkningen i 

federationen.98 Om det inte en sådan demos existerar kan det bli mycket svårt att 

hålla samman en statssammansättning som till exempel EU.  

 

 

 

                                     
95 A a s 77 ff. 
96 Sahibzada, Subsidiaritetsprincipen i Maastrichtfördraget, s 20 
97 Weiler, a s 3 
98 A a s 3 ff. 
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4.2 EU- en blivande federation? 
 

Tanken på en europeisk federation föddes under det andra världskriget som en 

lösning på de motsättningar som skakat Europa under 1900-talets första hälft. 

Altiero Spinelli, en förespråkare för skapandet av EU menade att staternas 

suveränitet har fått dem att försöka dominera varandra, eftersom de känner sig 

hotade av varandra. Spinelli ansåg att det var omöjligt att lösa problemen 

rörande exempelvis skapandet av gränser i områden med blandade nationaliteter, 

skyddet för minoriteter i Europa etc om inte Europas uppdelning i suveräna 

nationalstater avskaffades.99 För att undvika nya motsättningar på den europeiska 

kontinenten var en starkare integration ett måste. Som framgår fanns det redan 

innan skapandet av EU ett tydligt federalt perspektiv på hur EU:s funktion skulle 

se ut. 

 

Huruvida EU:s konstitutionella form idag kan anses utgöra en federation har 

föranlett ett flertal diskussioner.100 Är EU ett statsförbund, en förbundsstat eller 

kanske ”das Ding an sich”?101 En entitet sui generis, någonstans mellan 

statsförbund och förbundsstat.102 Vissa författare menar att det finns stora 

likheter mellan EU och en form av samvälde (commonwealth)103 andra har ställt 

sig frågan om EU skall ses som ett statsförbund.104 Det är som det visat sig, inte 

lätt att hänvisa EU till någon av ovanstående kategorier.  

 

Federalister som till exempel Spinelli och Delors menar att EU är på väg att bli 

en federation. Det är dock så att EU av idag inte utgör någon förbundsstat men 

visar tydliga tendenser på att vara en förform av det samma.105 Till att börja med 

är Maastrichtavtalet ett avtal snarare än en konstitution. Emellertid ser vissa 

författare detta avtal som ”embryot” till en konstitution. EU kan i sin nuvarande 

                                     
99 Newman, Democracy, sovereignity and the European Union, s 16  
100 Se till exempel Hallströms och  Nergelius diskussion med rubriken: Är EU ett statsförbund? i ERT 
nr 1 1998, s 88; ERT nr 2 1999, s 344 samt ERT nr 4 1999, s 705 
101 Frågeställningen användes av Nergelius i ett debattinlägg i ERT, nr 2 1999 s 344 
102  von Beyme, Fischer´s move towards a European Constitution, s 6 
103 MacCormick i Law and philosophy nr 16 1997, s 339 
104 Hallström i ERT, nr 1 1998, s 88 
105 Häberle, Europäische Rechtkultur, s 92 
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form beskrivas som en ”svävande statsform”, som befinner sig någonstans 

mellan att vara en stat och en internationell organisation. 106 

 

Företeelser som unionsmedborgarskap, gemensam valuta, gemensam utrikes- 

samt säkerhetspolitik, justitieombudsman, samarbete kring rätts- och 

förvaltningsföreskrifter, är tydliga indikationer på en federalistisk utveckling.107 

Andra särdrag som visar på de federala dragen i EU är att medlemsstaternas 

suveränitet även ifrågasätts nedifrån, det vill säga att mindre enheter, som 

exempelvis regionerna, kräver beslutsmakt; att vi har direktvalt 

Europaparlament, att vi använder majoritetsbeslut i rådet samt slutligen 

användandet av principen om EG-rättens företräde framför nationell rätt i 

medlemsstaterna.108 Denna företrädesrätt skapar ett förhållande mellan 

gemenskapsrätten och den nationella rätten. De båda rättsystemen är 

ihoplänkade, och kan i många fall inte ses som helt fristående från varandra. 

Genom implementering av gemenskapsrätten har man från EU:s sida minskat 

medlemsstaternas möjlighet att själva välja vilka delar av gemenskapsrätten som 

de vill ta del av.  

 

I diskussionen angående en Europeisk federation bör man ta hänsyn till att den är 

en tanke-idé snarare än ett idag existerande faktum. För att en federation skall 

kunna anses föreligga krävs att det förkommer ett mer likriktat juridiskt system 

inom EU, samt att de mer konstitutionella aspekterna (såsom en 

författningsdomstol som avgör behörighetstvister, samt ett förtydligande av 

hierarkin inom EU) inom EU-rätten förstärks ytterligare. Vissa författare anser 

att de demokratiska aspekterna på central EU-nivå måste stärkas för att motsvara 

en federal stat.109 Vidare fattas en sådan demos som jag nämnt ovan under 

kapitel 4.1. Det saknas, anser jag, en djupare sammanhållning; en värdegrund 

som är gemensam för de europeiska folken. 

 

 

                                     
106 Se exempelvis Von Beyme, s 6; Endo, s 4 
107 Häberle, s 93 
108 SOU 1994:12, s 99 
109 Newman, s 17 
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Beaktas bör också statvetaren Elazar’s ståndpunkt. Han anser att EU redan är en 

federation därför att dess grundtanke ger uttryck för en federal princip. 

Federalismen i principform skall enligt Elazar inte sammanblandas med 

manifesteringen av federalismen genom den federala staten.110 

 

Utifrån de argument jag här givit, drar jag slutsatsen att det finns goda skäl att 

anse att EU är på väg att bli en ”Bundesstaat Europa”111, och att det på denna 

grund också är av högsta intresse att se hur en federal stat som Tyskland 

tillämpat subsidiaritetsprincipen och hur fördelningen av kompetenser har 

genomförts. 

 

 

4.3 Federalismen i Tyskland och subsidiaritetsprincipen 
 

4.3.1 Bundesländerna och EU 
 

Tyskland var en av de medlemsstater som drev igenom kravet på att en 

subsidiaritetsbestämmelse skulle införas i Maastrichtfördraget. Detta krav hade 

sin grund i att man från Tysklands sida velat bevara det subsidiära förhållande 

som finns mellan förbundsstaten och delstaterna. Hade inte subsidiaritets-

principen slagits fast i dåvarande artikel 3b skulle delstaterna ha blivit svagare, i 

och med att de inte skulle få den status som de har inom den tyska 

förbundsstaten.112 Förlorar medlemsstaten legislativ makt till EU:s institutioner, 

gör även regionerna det i samma takt. 

 

 

                                     
110 A a s 1 
111 Häberle, s 91 
112 SOU 1994:12, s  93 
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Den tyska grundlagen nämner subsidiaritetsprincipen på ett flertal ställen. I 

artikel 23 GG om den Europeiska unionen stadgas att;  

 

“…Tyskland deltar i utvecklingen av EU som är bundet till demokratiska, rule of 

law, sociala och federala principer lik väl som subsidiaritetsprincipen…”  
 
   

Av artikel 23 GG kan slutsatsen dras att Tyskland ser EU som en form av 

statsstyre som tillämpar federala principer. Det är inte lika troligt att det skulle 

införas en liknande paragraf i den svenska grundlagen, även om lagstiftaren 

uppfattat de federala principer som den tyske lagstiftaren gjort. Federala 

principer har troligen inte samma positiva klang i svenska öron såsom den har i 

de tyska. 

 

 

4.3.2 Kompetensfördelningen i den tyska grundlagen 
 

Den tyska grundlagstiftningen fördelar kompetens mellan förbundsnivå och 

delstatsnivå. Kompetensfördelningen utgår ifrån att all lagstiftningsmakt skall 

tillkomma delstaterna om det inte specifikt föreskrivits att det är på 

förbundsnivån som kompetensen ligger, samt ifrån principen om att lagstiftning 

på förbundsnivå är hierarkiskt överordnade rättsregler tillkomna på delstatsnivå 

(se artikel 31 i GG).  Denna tydliga fördelning av beslutsfattande är grunden för 

det federala Tyskland.  

 

Vilka områden som ingår av förbundsnivåns exklusiva kompetens finns tydligt 

uppräknade i en kompetenskatalog.113 Exempel på sådana områden är 

utrikespolitik, försvarsfrågor och public service. Samtidigt uttrycks även vilka 

områden som kan komma att bli föremål för en konkurrerande kompetens.114 

Sådana områden är exempelvis sociala frågor, civilrättsfrågor samt 

arbetslagstiftning.  

 

                                     
113 Artikel 71 GG (GrundGesetz-grundlagen) 
114 Artikel 74, 74a GG 
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Exempel på områden som faller inom ländernas exklusiva kompetens är 

kulturfrågor, utbildning, ordningsmakt, radio- och tv-sändningar. Kompetensen i 

dessa områden stannar på delstatsnivå till dess att förbundsnivån tar 

kompetensen i anspråk. Först då blir en utredning angående kompetens 

nödvändig. I fall där det föreligger risk för att en lagstiftningsåtgärd på 

förbundsnivå kan komma att bli föremål för konkurrerande kompetens, får detta 

endast genomföras efter en tillämpning av subsidiaritetsprincipen.115  

 

Hur denna tillämpning och prövning skall gå till väga återges i GrundGesetz 

(GG) artikel 72. Här ges tre förutsättningar:116 

 

1. På det konkurrerande lagstiftningsområdet har länderna kompetensen att 

lagstifta så länge och i den utsträckning Förbundsstaten inte har utnyttjat sin  

lagstadgade rätt.  

 

2. Inom detta område har förbundsstaten kompetensen att lagstifta i den 

utsträckning som skapandet av lika levnadsvillkor inom det federala 

territoriet, eller upprätthållandet av rättslig och ekonomisk enhetlighet, i 

enlighet med förbundets övergripande intressen, kräver en federal 

lagstiftning.  

 

3. En federal lag kan föreskriva att en federal reglering, för vilken de 

förutsättningar som ges i paragraf 2 inte längre är giltiga, skall ersättas med 

ländernas lag.  

 

Länderna skall endast agera om förbundsstaten uttryckligen uppmanat dem att 

göra det (artikel 71 GG). I annat fall skall alltså förbundsstaten ses som den nivå 

som har exklusiv kompetens. 

 

                                     
115 Artikel 72 p 1 GG 
116 Författarens egna översättning  
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I och med att det finns en kompetenskatalog som tydligt avskiljer 

förbundsstatens kompetenser från ländernas kompetenser, kan slutsatsen dras att 

det kring subsidiaritetsprincipens tillämpning inte finns lika många tvister och 

diskussioner som det idag finns inom EU. När tvister angående 

subsidiaritetsprincipens tillämpning eller tvister om kompetensfördelningen 

mellan länderna och staten uppstår, skall dessa avgöras av den tyska 

författningsdomstolen (VerfassungsGericht), enligt artikel 93 p.2a, 3, 4 GG. 

Vidare dömer författningsdomstolen i frågor om länderna lojalt uppfyller de 

skyldigheter som de tilldelats i GG.117  

 

 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 
 

Av ovanstående redogörelse kan följande slutsatser dras: federalismen och 

subsidiaritetsprincipen är tätt förknippade med varandra. Principen kan ses som 

en garanti för att mindre enheter i en större stat kan behålla sitt 

självbestämmande i enlighet med vad den aktuella konstitutionen medger.  

 

Subsidiaritetsprincipen i Tyskland har gett länderna ett stort självbestämmande, 

de kan lagstifta i alla frågor som inte uttryckligen sägs ligga under den federala 

nivåns exklusiva kompetens. 

 

EU är i vissa aspekter är på väg emot att bli en europeisk federation. Genom en 

ständigt ökande integration har EU blivit en ”embryo-federation.”118 Den 

gemensamma lagstiftningen berör ett stort antal områden, och utvidgas 

kontinuerligt till att gälla än fler. EG-domstolen har fått en roll som i vissa frågor 

liknar den sorts författningsdomstolar som finns i federationer och som reglerar 

förhållandet mellan statsenhet och förbundsstat. Andra viktiga förändringar som 

pekar på en federalistisk utveckling är unionsmedborgarskapet, den 

gemensamma försvarspolitiken samt införandet av Euron, den gemensamma 

valutan. 

                                     
117 Holmström, Domstolar och demokrati, s 277 
118 von Beyme, s 6  
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Kapitel V.  Analys och avslutande kommentarer  
 

 

I detta kapitel kommer jag att ytterligare belysa och argumentera kring några av 

de frågor som uppstått kring tillämpningen av subsidiaritetsprincipen. Jag 

kommer att redogöra för de argument som framförts, för att sedan försöka utreda 

vad som kan vara en tolkning av dessa argument.  

 

De frågor som jag kommer att argumentera kring är: Bör det skapas en 

kompetenskatalog för att avgöra när konkurrerande kompetens föreligger, och 

därmed när subsidiaritetsprincipen är tillämplig? Hur djupt bör 

subsidiaritetsprincipen anses sträcka sig? Till viss del har jag berört frågorna 

tidigare i min framställning, men jag kommer här att tydligare analysera de olika 

ståndpunkterna som finns i frågorna. 

 

 

5.1 Bör det skapas en kompetenskatalog för subsidiaritets- 
      principen i artikel 5? 
 

En kompetenskatalog liknande den som finns i den tyska konstitutionen är ett 

mycket omdiskuterat ämne. Det är viktigt att försöka utreda vilka fördelar som 

en sådan uppdelning kan komma att medföra, samtidigt som det är viktigt att 

undersöka vilka nackdelar den kan medföra, för att kunna avgöra om det är en 

lämplig förändring av EU:s konstitution. 

 

Enkelt beskrivet kan två läger identifieras, det ena anser att en distinktion mellan 

exklusiv och delad kompetens har ett tveksamt värde,119 det andra menar att det 

tvärtom är först när en tydlig uppdelning av kompetensen är gjord som de 

enskilda medlemsstaterna kan anses vara suveräna och att det finns en riktig 

demokratisk ordning i EU.  

                                     
119 The Europe we need, s 6 
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5.1.2 Argumenten för en kompetenskatalog 
 

Efter att ha studerat frågan och redovisat för subsidiaritetsprincipens innebörd 

och hur kompetensfördelningen idag ser ut, har jag kunnat urskilja ett antal 

fördelar ur diskussionen vad gäller upprättandet av en kompetenskatalog. En 

klarare uppdelning av behörigheten skulle kunna ge; 

 

• tydligare skiljelinjer för när subsidiaritetsprincipen skall tillämpas, 

• ökat skydd för mindre enheter, 

samt; 

• offentlighet, och därmed ökad legitimitet och minskat missnöje. 

 

Till att börja med ger upprättandet av en kompetenskatalog eller gränsdragning 

klarare skiljelinjer för vad som skall genomföras av EU å ena sidan respektive 

medlemsstaterna eller deras regioner å andra sidan.120 Företrädare för Tyskland 

har uttalat att gränsen mellan delad respektive exklusiv kompetens måste göras 

tydligare.121 Tysklands hållning kan ses som en logisk följd av den egna 

konstitutionen och det faktum att Tyskland var ett av de länder som drev igenom 

kravet på en subsidiaritetsprincip i Maastricht-fördraget. Man anser att för att 

skapa ett förnyat och ökat förtroende för EU:s institutioner krävs att gränserna 

dras tydligare.122 Detta är ett viktigt påpekande, det krävs att ett förtydligande av 

vem som gör vad görs, för att uppfylla de mål angående ett ökat förtroende hos 

allmänheten som EU har ställt upp.123  

 

En kompetenskatalog ger också ett skydd åt regionerna gentemot en utökning av 

EU:s makt.124 Vissa regioner som har fått rätten att lagstifta angående vissa 

områden av den nationella konstitutionen kan exempelvis kommat att förlora 

denna rätt om den krockar med något som faller inom EU:s kompetens. 

 

                                     
120 Piris, s 27 f. 
121 Ur; Germany’s opinion on the European Commission’s White Paper on “European Governance”, 
12-12-2001, s 1 
122 Aa s 1 
123 Better lawmaking, s 16 
124 Piris, s 30 
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Argumentet att skapandet av en kompetenskatalog kommer att ge tydligare 

gränser företräds av regionerna som strävar efter att bibehålla sin politiska och 

legislativa makt.125 Denna aspekt på frågan är, som jag tidigare nämnt ovan 

under 4.3.1, av mycket stor betydelse. Regioner som i den egna staten har 

legislativ makt i varierande utsträckning, och som i EU inte har givits någon 

beslutsmakt alls, kan genom att viss kompetens tillskrivs medlemsstaterna i form 

av en kompetenskatalog, vara säkra på att EU inte tar ”ifrån” dem den egna 

kompetensen.  Exempelvis kan det hända (helt hypotetiskt) att en man inom 

EU:s institutioner helt drastiskt anser harmonisering av reglerna om tv-

sändningar av något skäl bör genomföras. Detta är ett område i vilket de tyska 

länderna har kompetens att besluta om, och därav en viktig fråga för ländernas 

suveränitet. På grund av detta vill inte länderna att denna harmonisering 

genomförs, men eftersom det inte finns en kompetenskatalog i EU-fördraget som 

reglerar förhållandet mellan EU och medlemsstaten, genomförs 

harmoniseringen. De få områden som länderna kan lagstifta inom minskar alltså 

drastiskt genom en harmoniseringsåtgärd. En kompetenskatalog som tydligt 

fastslog gränserna för EU:s respektive medlemsstaternas kompetens skulle 

därmed indirekt ge skydd åt regionerna. 

 

Ser man till hur man har agerat inom förbundsstaten Tyskland har 

kompetensfördelningen mellan länderna respektive förbundsstaten tydliggjorts 

för att undvika oklarheter och därmed försäkra länderna om att de har en viss 

legislativ och fördelande makt. Denna tydliga kompetenskatalog underlättar för 

de beslutsfattande institutionerna på de olika nivåerna att vidta åtgärder utan att 

kränka den andra nivåns ”Kernbereich”. Ett införande av en liknande 

bestämmelse i gemenskapsrätten skulle visa på en respekt för medlemsstaterna 

men även skapa en sorts europeisk federalism. Här krävs alltså en avvägning 

mellan å ena sidan en respekt för medlemsstaternas suveränitet och å andra sidan 

ett flexibelt EU, med förverkligandet av de i fördragen uppsatta målen.  

 

Argumentet att en kompetenskatalog skulle komma att ge ett mindre missnöje 

har tidigare även givits stöd av dem som strävar efter att knyta samman 

                                     
125 The Europe we need, s 8 
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medlemsstaterna på ett starkare sätt och därmed stärka den europeiska 

integrationen. En kompetenskatalog kan alltså ses som en eftergift för att skapa 

ro i integrationsarbetet och för att öka allmänhetens förtroende för EU. Den förra 

Franske presidenten och integrationsförespråkaren Giscard d’Estaing skrev i 

samband med Danmarks inträde i Unionen 1992 att en kompetenskatalog bör 

skapas ”för att lugna allmänhetens oro”.126 Denna allmänhetens oro kan ses som 

ett resultat av harmoniseringen av lagar inom EU. EU har ansetts lägga sig i 

medlemsstaternas inre affärer och för att ägna sig åt detaljstyrning. En 

kompetenskatalog skulle bidra med att ge offentlighet åt beslut som fattas inom 

EU. En uppräkning av vem som skall genomföra vad skulle underlätta för 

medborgarna att förstå hur besluten tas, vilket i sin tur skulle kunna bidra till att 

förtroendet för EU ökar.  

 

Åt detta argument har inte endast enskilda medlemsstater gett sitt stöd. Även det 

Europeiska parlamentet, Regionernas kommitté samt European movement har 

gett uttryck för en att en förändring av fördraget bör genomföras i denna fråga.127  

 

 

5.1.3 Argument mot en kompetenskatalog 
 

Även om de fördelar med en kompetenskatalog som jag visat på är starka, finns 

det likväl skäl till att överväga argument mot skapandet av en kompetenskatalog. 

två möjliga argument är att ; 

 

• EU är en flexibel organisation, samt att; 

• en kompetenskatalog skulle förstärka de federala dragen inom EU. 

 

Det främsta argumentet som går att ställa upp mot ett skapande av en 

kompetenskatalog är att EU är en föränderlig organisation, vilket leder till att det 

inte är möjligt att sätta upp statiska regler för hur den legislativa makten skall 

fördelas mellan EU och medlemsstaterna.128 Den gemensamma lagstiftningen, 

                                     
126 Giscard d'Estaing I New Perspectives Quarterly, , Vol. 10 nr 11 993, s 33 
127 Se t.ex. Piris, s 28; förslag till betänkande 2001/2024(INI), s 6 
128 The Europe we need, s 1 
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och därmed den gemensamma kompetensen ökar ständigt. Att i så fall skapa en 

kompetenskatalog skulle istället komma att ge upphov till än fler motsättningar 

mellan EU och dess medlemsstater. Giovanni Grevi, författare till ”The Europe 

we need”, anser att resultatet av inrättandet av en kompetenskatalog skulle 

innebära en ”stelbent uppdelning mellan olika befogenhetsområden”. Han menar 

även att en sådan indelning skulle innebära en politisk signal mot den fortsatta 

integrationen genom en förening av subsidiaritet och flexibilitet.129  

 

I en jämförelse mellan EU och förbundsstaten Tyskland kan konstateras att 

Tyskland är ”fullvuxet”, det vill säga dess konstitutionella form är klar och det 

finns en demos, även om det fortfarande finns brytningar mellan öst och väst. 

I EU är detta inte alls fallet. EU är en växande organisation, av vilken vi inte sett 

den slutliga formen. Att skapa starka gränser för kompetenserna skulle innebära 

att EU inte längre lika fritt kan utvecklas. 

 

Mot denna ståndpunkt kan invändas att detta inte alls behöver vara sant.130 Vissa 

av Maastrichtfördragets artiklar förbjuder redan uttryckligen harmonisering av 

lagar och förordningar i vissa områden (utbildning, yrkesutbildning, kultur samt 

folkhälsa)131.  

 

En viktig aspekt på frågeställningen är den federala. En kompetenskatalog skulle 

innebära ett konsitutionaliserande av EU, med detta menar jag att förhållandet 

mellan EU och dess medlemsstater skulle komma att lagfästas på ett sådant sätt 

som förhållandet mellan den federala nivån och länderna i den tyska 

författningen. Detta skulle i sin tur kunna innebära ytterligare ett steg mot en 

statsbildning av unionen. En strikt uppdelning av kompetenserna är i sig ett hot 

mot suveräniteten, vilken många av medlemsstaterna genom 

subsidiaritetsprincipen försöker bevara gentemot EU, och som 

subsidiaritetsprincipen skall bevara.  

                                     
129 A a s 12 
130 Piris, s 28 
131 Se artikel 149, 150, 151 samt 152 EG-fördraget (Droege, s 130 f.) 
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I diskussionen angående en kompetenskatalog bör hänsyn tas till de mål för EU 

som ställts upp i EG-fördraget. Vad bör sättas främst? Respekten för 

medlemsstaternas suveränitet eller genomförandet av en gemensam ekonomi, en 

inre marknad? Anser EU:s medlemsstater att den egna suveräniteten bör gå före 

genomförandet av den inre marknaden, bör en kompetenskatalog skapas. Detta 

ger en tydligare kontroll av vad som sker inom EU, och av vem som gör vad. Det 

är också en möjlighet för medlemsstaterna att sätta stopp för en alltför hastig 

integration. Samtidigt skulle ett skapande av en kompetenskatalog innebära att 

medlemsstaterna (troligen) för alltid frånsäger sig vissa rättigheter som de 

tidigare haft. Är en inre marknad vad som betraktas som huvudmålet med EU, 

bör de gemensamma målen sättas före medlemsstaternas egna intressen. Att i så 

fall skapa en kompetenskatalog skulle motverka de gemensamma målen.  

 

Utvecklingen mot att EU:s institutioner fått ett större kompetensområde har gjort 

att medlemsstaterna inte längre kan fatta beslut i frågor som tidigare varit en 

suverän stats privilegium. Det kan, på grund av denna förändring i 

medlemsstaternas självbestämmande, anses vara en svaghet i EU:s struktur att 

det inte finns en tydlig uppdelning av kompetenserna. Det är inte lätt att veta när 

subsidiaritetsprincipen är tillämplig inom EU, eftersom det inte finns någon 

fastlagd avgränsning för vad som är konkurrerande kompetens och vad som inte 

är det. Av det faktum att det är svårt att se när subsidiaritetsprincipen är 

tillämplig, är det också svårt att se huruvida medlemsstaterna är suveräna i vissa 

frågor eller ej. Detta i sin tur har gett upphov till en misstro till huruvida EU är 

en demokratisk organisation eller ej. 

 

 
5.2 Hur långt bör subsidiaritetsprincipen sträcka sig? 

 
Som en följd av frågan om en kompetenskatalog bör upprättas ges frågan om hur 

långt subsidiaritetsprincipen bör sträcka sig. Subsidiaritetsprincipens lydelse i 

artikel 5 i EG-fördraget säger att åtgärder på gemenskapsnivå endast skall 

genomföras om den inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna. Utifrån denna regel samt protokollets innehåll kan utläsas att 

sådana åtgärder skall fattas så nära unionens medborgare som möjligt. Vad som 
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inte är tillräckligt tydligt uttryckt är hur djupt subsidiaritetsprincipen skall 

sträcka sig. Förespråkare för regionerna har tolkat in att det i så fall är i 

regionerna beslut skall fattas, och inte på nationell nivå. Regionernas kommitté 

anser till och med att subsidiaritetsprincipen som den återges i EG-fördragets 5 

artikel är själva essensen av regionernas kommitté.132 Sett till 

subsidiaritetsprincipen som den återges i preambeln och artikel ett andra stycket 

i EG-fördraget, är detta en realistisk tolkning. Det sägs tydligt att beslut skall 

fattas så nära medborgarna som möjligt.  

 

För att kunna tillskriva Europas regioner en legislativ makt i EG-fördraget krävs 

också att dessa regioner tillskrivs samma makt i den egna statens konstitution i 

enlighet med en federations uppbyggnad. Vissa medlemsstater, exempelvis 

Storbritannien skulle troligen motsätta sig detta starkt, eftersom de brittiska 

regionerna, med Skottland som det tydligaste exemplet, söker att frigöra sig från 

Storbritannien. Visserligen har Storbritannien gett Skottland en viss makt som 

innebär att det skotska parlamentet måste godkänna centrala lagsförslag för att 

dessa skall få effekt, 133 men att ge regionen självbestämmande skulle innebära 

att Storbritanniens kontroll över territoriet skulle gå förlorad. Det finns alltså inre 

motsättningar i vissa av medlemsstaterna som ligger till grund för motståndet 

mot att ge regionerna makt i fördragen.   

 

Det behöver i sig inte vara en motsättning att även medlemsstaternas regioner 

även de tilldelas legislativ makt. Att detta skulle ske genom en fördragsändring 

håller är inte lika troligt. Detta är snarast en politisk fråga där ett samarbete är 

mycket viktigt.134 Hur djupt som subsidiaritetsprincipen skall nå bör i stället 

avgöras på nationell nivå. Samtidigt bör betänkas att ett direkt 

uppmärksammande i EG-fördraget av de regioner som idag har getts makt 

genom medlemsstatens lagstiftning, skulle kunna leda till en ökad flexibilitet, 

effektiviteten samt förtroende inom EU. Detta visar inte minst Kuklis 

undersökning (se ovan under kap. 3.5).  

 

                                     
132 Kommissionens Rapport från föreläsnings-debatten Regional issues in France and in Europe: Does  
increasing the power of the regions threaten States? 21-10-2001 
133 Rémond i Le Monde Diplomatique, Maj 2001 
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 För att utreda min fråga om hur långt subsidiaritetsprincipen bör sträcka sig, 

krävs att subsidiaritetsprincipens innebörd ställs emot medlemsstatens krav på 

suveränitet i denna fråga. Skall subsidiaritetsprincipen efterlevas kan det ske att 

suveränitetsaspekten måste sättas åt sidan för en ökad effektivitet i genomförda 

åtgärder. Ställs inte kravet från EU:s sida att medlemsstaterna strukturerar det 

egna territoriet i enlighet med subsidiaritetsprincipen, kommer kanske inte heller 

principens tillämpning ha någon egentlig effekt. Även här kan Kuklis 

undersökning ligga till grund för denna argumentationslinje. Det har visat sig att 

det är de stater som har en vertikal maktfördelning som effektivast kan 

genomföra åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen.135  

 

En implementering av subsidiaritetsprincipen i den nationella rätten, vilket ger 

subnationella enheter såsom regioner legislativ makt, förutsätter enligt min 

redogörelse av subsidiaritetsprincipen inom EU, att en förändring gentemot ett 

statsförbunds konstitution görs av den nationella rätten. Förändringen av 

medlemsstaternas konstitution kan innebära till exempel att politisk och 

legislativ makt decentraliseras, det vill säga att makten fördelas mellan de olika 

nivåerna. Denna maktfördelning kan ske genom tillämpning av 

subsidiaritetsprincipen. En sådan förändring kan vara avgörande för att 

effektivitetskravet subsidiaritetsprincipen skall uppfyllas, och som följd av detta; 

att medlemsstaterna får genomföra åtgärder. Finns inte förutsättningarna för ett 

effektivt genomförande i enlighet med subsidiaritetsprincipen på nationell nivå 

kommer åtgärden istället att genomföras på gemenskapsnivå. 

 

 

5.4 Sammanfattning och avslutande kommentar 
 

Vad som tydligt framgår av min redogörelse och analys av 

subsidiaritetsprincipens tillämpning i EU, är att principen är starkt förknippad 

med begrepp som suveränitet, demokrati och federalism. Att diskutera 

subsidiaritet utan att se till kontexten verkar lönlöst. Subsidiaritet skall ses som 

ett verktyg för att kontrollera maktfördelningen i en konstruktion som innebär att 

                                                                                                       
134 Germany´s opinion on the European Commission’s White paper on ”European Governance”, s 3 
135 Kuklis, s 4 
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det finns olika nivåer av beslutsfattande. Subsidiaritetsprincipen kan sägas ha två 

stora funktioner inom EU, för det första att värna om medlemsstaternas 

suveränitet så långt som möjligt, och för det andra, att om så är nödvändigt; ge 

den makten till den nivå som på mest effektiva sätt kan genomföra en åtgärd. 

 

Skapandet av en kompetenskatalog skulle medföra stora förändringar i EG-

rätten. Fördraget skulle förvandlas till en konstitution,136 vilket skulle minska 

medlemsstaternas suveränitet. Samtidigt skulle det medföra positiva förändringar 

såsom offentlighet genom att det enklare går att se vilken nivå som har 

kompetens i ett visst område. 

 

Subsidiaritetsprincipen i förhållandet mellan EU och dess medlemsstater bör rent 

lagtextmässigt sett sträcka sig till nationsgränserna, däremot skall 

medlemsstaterna i enlighet med lojalitetsprincipen se till att EU:s mål uppnås, 

därför är det i slutändan de som har ansvaret för att åtgärder genomförs inom det 

egna territoriet i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Förhållandet mellan 

medlemsstat och regioner bör regleras i den nationella författningen, inte i den 

gemensamma rätten. 

 

En fråga inställer sig dock; kan subsidiaritet som inte sträcker sig till de berörda 

anses vara subsidiaritet? Grevi menar till svar att man bör ha i åtanke att 

implementeringen av subsidiaritetsprincipen är ett långsiktigt projekt som inte 

går att genomföra snabbt.137  

                                     
136 Förslag till betänkande 2001/2024(INI), s 6 
137 The Europe we need, s 8 
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