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1 Inledning

1.1 Ämnets bakgrund

EG-domstolens1 uppgift är att tolka och döma i tvister som rör tillämpningen av

EG-rätten.2 Domstolen har, från samarbetets början, tagit på sig en aktiv roll som

utvecklare av EU. Denna roll har dock dämpats något på senare år.

För att kunna avgöra vilka tolkningsprinciper Domstolen använder sig av och vad

syftet med denna användning är, krävs kunskaper i både tolkningsteorier och det

grundläggande syftet med samarbetet inom EU.

Förståelsen för tillämpningen av vald tolkningsprincip försvåras av att Domstolen

inte enbart använder sig av en lagtolkningsmetod vid utfärdandet av domar. Ibland

är det till och med svårt att avgöra vilken tolkningsmetod Domstolen har använt

sig av i det enskilda målet. Detta beror på att Domstolen sällan hänvisar till någon
bestämd tolkningsteori i sina avgöranden, samt att den överhuvudtaget inte

motiverar sina beslut särskilt utförligt.

Det går dock att i vissa mål utläsa att de skäl som Domstolen anger i sina domar

bygger, på teleologisk-, systematisk- och språklig-grammatisktolkning. Det är inte

sällan de angivna skälen är en blandning av ovan angivna tolkningsmetoder. Den

valda lösningen är, enligt Domstolen, den mest effektiva sett ur gemenskapens

synvinkel. Detta tillvägagångssätt kan tolkas som om Domstolen medvetet strävar

efter att stärka integrationen i gemenskapen. Stärkandet av integrationen har

Domstolen ansett vara en viktigt uppgift, inte minst då medlemsstaterna ej kunnat

                                                                
1 EG-domstolen kommer jag hädanefter att förkorta Domstolen, utom i rubriker.
2 Dahlkwist, EU-kunskap – fallbeskrivningar, s. 12.
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ena sig om vilken inriktning den politiska utvecklingen inom gemenskapen skall
ha. Detta framgår av flera avgöranden som Domstolen avgett.3

EG-rättens speciella konstruktion gör att förutsägbarheten är ganska låg för hur

Domstolen skall agera i ett enskilt mål. Ett annat problem som uppstår är huruvida

Domstolen har kompetens att föra gemenskapens politik framåt/vidare. Detta är

viktigt att veta, för att kunna avgöra hur vidsträckt tolkningsutrymme Domstolen

har. Det vill säga om legitimitet föreligger i de mål som Domstolen avgjort när den

har fört integrationen framåt trots att det inte finns någon politisk koherens.

Domstolens uppgift, att föra samarbetet inom EU framåt, är en självpåtagen roll.

Det är en kompetens Domstolen har tagit sig.

1.2 Problemformulering

Hur kan Domstolen utnyttja sitt tolkningsutrymme utan att överträda den givna och

tagna kompetensen?

1.3 Syfte

Uppsatsen är skriven för jurister, som har intresse av att diskutera Domstolens

tolkningsutrymme ur ett rättsteoretisk perspektiv. Uppbyggnaden av uppsatsen gör
det möjligt för jurister med sviktande kunskaper i EU:s institutionella struktur att,

trots denna brist, diskutera Domstolen ur en rättsteoretisk synvinkel.

Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera Domstolens

tolkningsutrymme ur ett rättsteoretiskt perspektiv. Det tolkningsutrymme som

kommer att analyseras utgörs dels av den behörighet Domstolen har enligt EGF,

och dels den utvidgade befogenhet som Domstolen själv har givit sig. För att

kunna analysera och diskutera Domstolens tolkningsutrymme på ett försvarligt

sätt, krävs det att jag först avgör vilka rättsläror och tolkningsläror Domstolen

använder sig av.

                                                                
3 Exempel på detta utgör mål 8/74 Dassonville [1974] och mål 120/78Cassis de Dijon [1979].
Melin, EU:s konstitution, s. 90.
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1.4 Avgränsningar

Jag kommer inte att analysera de vertikala begränsningarna för Domstolens

tolkningsutrymme, i större utsträckning, än vad som är nödvändigt för förståelsen

av min uppsats i övrigt. Det vill säga jag kommer inte att analysera relationen

mellan Domstolen och medlemsstaterna. Detta medför att jag inte heller kommer

att analysera förhållandet mellan EG-rätten och den nationella rätten. Jag kommer

därmed inte att gå in på relationen mellan EG-domstolen och de nationella

domstolarna.

Jag kommer endast att använda mig av Domstolens mål för att visa på de principer

som kommer fram genom avgörandena. Detta gör att jag inte kommer att analysera
sakinnehållet i målen.

1.5 Metod

Jag har i denna uppsats använt mig av en komparativ argumenterande

undersökningsmetod för att analysera hur Domstolen kan utnyttja sitt

tolkningsutrymme.

Metoden jag har använt mig av är att till en början sätta mig in i de formella

reglerna angående institutionernas inbördes relationer. Detta har skett med hjälp av
EGF, European Court Reports (praxis) och EG-rättslig doktrin. Därefter har jag

med hjälp av praxis, den EG-rättslig doktrinen och juridiska tidskrifter satt mig in i

de materiella reglerna för Domstolens kompetens. För viss, alldeles ny,

information har Internet används som informationskälla.

För att kunna avgöra vilka rättsläror och tolkningsläror som kan tänkas vara

tillämpliga på Domstolens avgöranden har jag i uppsatsens rättsteoretiska avsnitt

redogjort för de, som jag ser det, väsentligaste rättsteoretiska lärorna. Detta har

skett med hjälp av ”modern” rättsteoretisk doktrin.

I analysen har jag sedan utrett de begränsningar av tolkningsutrymmet som har sitt
ursprung i det normativa juridiska systemet, som utgörs av EG-rätten, och den
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vidareutveckling av EG-rätten som har skett genom praxis. Jag har även använt
mig av den rättsteoretiska bakgrunden, för att på så sätt utreda vilka rättsläror och

tolkningsläror som jag anser bäst beskriver Domstolens arbetssätt. Detta för att

sedan kunna göra en utförlig analys om vilken befogenhet jag anser att Domstolen

har, samt analysera fördelarna och nackdelarna med befogenheten.

1.6 Disposition

I de fall då jag nämner en artikel, som finns i EGF, finns artikeln redovisad i den

bifogade bilagan.

Magisteruppsatsens närmare disposition är följande.

Jag kommer i Kapitel 2 först att ge en kort beskrivning av hur gemenskapen är

uppbyggd genom en kort beskrivning av EU:s institutioner. Jag kommer här att

beskriva den kompetensfördelning som föreligger enligt EGF. Därefter kommer

jag i Kapitel 3 att redogöra för EG-rättens källor. I detta kapitel kommer jag bland

annat att ta upp den skrivna rätten och några av de allmänna principerna som

framkommer genom EGF samt redogöra för vilken ställning praxis har i EG-rätten.

I Kapitel 4 kommer jag sedan att ge en närmare beskrivning av några av de

viktigaste allmänna principerna i EGF. Dessa principer har fått sin utvidgade

betydelse genom praxis. Därefter kommer jag i Kapitel 5 att beskriva de relevanta

”rättslärorna” som kan beskriva Domstolens arbete. För att sedan beskriva de
tolkningsmetoder som Domstolen använder sig av. I Kapitel 6 kommer jag sedan

att redogöra för den kompetensfördelning som utvecklats på grund av Domstolens

ageranden. Slutligen kommer jag i Kapitel 7 att analysera huruvida Domstolen, vid

sitt utövande, handlar i enlighet med sin kompetens, samt om den kompetens

Domstolen har tagit sig själv har legitimitet hos de andra institutionerna. Jag

kommer även att analysera om det finns någon gräns för Domstolens

tolkningsutrymme och om Domstolen har överskridit sin befogenhet.
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2 EU:s administration

2.1 EU:s institutioner

2.1.1 Inledning

De fem institutioner som administrerar EU är följande.4 Ett folkvalt parlament, ett

ministerråd (Rådet) där medlemsstaterna företräds av sina olika fackministrar, en

kommission som utarbetar lagförslag, övervakar att fördragen efterlevs samt har

verkställande makt. Vidare finns Domstolen som avgör rättstvister, samt en
revisionsrätt som kontrollerar och granskar EU:s räkenskaper och

finansförvaltning. Utöver dessa fem institutioner finns även Europeiska rådet som

drar upp de politiska riktlinjerna för EU:s framtida utveckling.5

                                                                
4 Enligt artikel 7.1. För beskrivning av alla artiklar som hänvisar till EGF och som omnämns i
uppsatsen se bifogad bilaga.
5 För en schematisk bild se bild 1. Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 51.

Parlament –
lagstiftningsmakt

Revisionsrätten –
kontrollerar och

granskar

Rådet –
beslutsmakten och
lagstiftningsmakten

Kommissionen –
förslagsmonopol,

administrativa och exekutiva
organet

Europeiska rådet –
politiska riktlinjer

Domstolen –
dömande makten

Första instansen –
underinstans

Bild 1
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2.1.2 EU:s tre pelare6

Verksamheten inom EU kan illustreras med hjälp av tre pelare.7

Den första pelaren består av det ursprungliga samarbetet mellan medlemsstaterna,

EG, ESKG och Euroatom. Till första pelaren hör samarbetet i den inre marknaden
och de fyra friheterna, det vill säga fri rörlighet för varor, tjänster, personer och

kapital. Inom denna pelare ingår samarbetet som rör jordbruks-, miljö-,

konkurrens- och handelspolitiken. I första pelaren ingår även samarbetet vad gäller

ekonomiska och monetära frågor, det vill säga utvecklandet av EMU. Frågor som

rör asyl och civilrätt ingår också i första pelaren. Det är inom denna pelare som

EU:s institutioner främst har rätt att utarbeta regler. Det är endast inom första

pelaren som medlemsstaterna har överlåtit delar av sin medbestämmanderätt till

EU:s institutioner. Samarbetet är delvis överstatligt, det vill säga att ett beslut kan

fattas och träda i kraft utan att alla medlemsstater står bakom beslutet. Besluten

fattas med hjälp av majoritetsprincipen.

                                                                
6 Hela följande avsnitt bygger på Bernitz & Kjellgren, a.a.s. 27 ff.
7 För en schematisk bils se bild 2.

Bild 2

Bilden är hämtad från: http://www.riksdagen.se/eu/eublad/bildsida_tre_pelare1_3.htm
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Den andra pelaren utgörs av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
GUSP.

I den tredje pelaren ingår samarbetet som rör polissamarbetet och det straffrättsliga

samarbetet. Samarbetet i tredje pelaren handlar om utbyggandet av Europol och en

samordning av medlemsstaternas straffrättsliga lagstiftning. Inom tredje pelaren

kan Rådet fatta så kallade rambeslut, anta gemensamma ståndpunkter,

genomförandebeslut eller konventioner. Rambesluten är till för att samordna de

nationella reglerna.

Inom andra och tredje pelaren fattas besluten i regel på mellanstatlig nivå, det

betyder att besluten fattas genom enhällighet. Detta förfaringssätt betyder att en
medlemsstat har möjlighet att hindra ett beslut med hjälp av sin vetorätt. Vissa

beslut i första pelaren tas genom enhällighet.

I och med Amsterdamfördraget, som trädde i kraft 1999, har flera

samarbetsområden som tidigare hörde till den tredje pelaren flyttats över till den

första pelaren. Det gäller främst frågorna om visum, asyl, invandring och annan

politik avseende fri rörlighet för personer, det vill säga det civilrättsliga

samarbetet. För dessa områden gäller att Rådet fortsätter att fatta beslut med

enhällighet. Senast i maj 2004 måste Rådet fatta beslut om man skall gå över till

majoritetsbeslut.

Som ett tak över de tre pelarna lägger sig det gemsamma samarbetet i den

Europeiska Unionen, EU.

2.2 Europaparlamentet8

De 626 ledamöter som sitter i Europaparlamentet, väljs genom allmänna och

direkta val av EU:s medborgare i alla medlemsstater. Hur många ledamöter som

kommer från varje medlemsstat är fastställt i artikel  192.2. Ledamöterna sitter på

sin post i fem år. Inom Parlamentet arbetar ledamöterna i olika grupper efter

                                                                
8 Hela följande avsnitt bygger på Bernitz & Kjellgren, a.a.s. 61 ff.
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politisk tillhörighet. Sätet ligger i Strasbourg. Parlamentets ordförande väljs för en
period på två och ett halvt år.

En av uppgifterna för Parlamentet är att vara en politisk drivkraft och föra

samarbetet inom EU framåt. En annan uppgift för Parlamentet är att vara ett

kontrollerande organ. Det skall bland annat godkänna Kommissionens

sammansättning och kan med två tredjedels majoritet avsätta Kommissionen efter

misstroendeomröstning. Detta stadgas i artikel 201. Enligt artikel 195 utser

Parlamentet en ombudsman vars uppgift är att behandla klagomål som rör EU:s

institutioner och organ.

Inom Parlamentet finns det 17 fasta utskott som förbereder arbetet i Parlamentet.
Parlamentet kan även inrätta särskilda utskott för behandling av särskilt viktiga

frågor.9

Parlamentet deltar i EU:s beslutsprocess, och dess inflytande över besluten har

ökat framför allt efter Amsterdamfördragets tillkomst. I artikel 251 framgår att när

Parlamentet och Rådet fattar ett beslut tillsammans, ett så kallat

medbeslutandeförfarande, måste båda vara överens för att en reglering skall antas.

Om Parlamentet och Rådet inte är överens skall en särskild förlikningskommitté

tillkallas enligt artikel 251.3. Kommitténs uppgift är att försöka hitta en

kompromiss mellan institutionernas ståndpunkter. Medbeslutandeförfarandet

används bland annat vad gäller EU:s inre marknad, miljö-, jämställdhets- och vissa
transportfrågor. Beslut som rör den ekonomiska och monetära unionen fattas

fortfarande genom samarbetsförfarandet.

Parlamentet har tillsammans med Rådet ansvar för godkännandet eller förkastandet

av unionens årliga budget. De skall även kontrollera hur budgeten förvaltas. I vissa

viktiga beslut, som exempelvis ingåendet av associationsavtal med tredje land,

internationella avtal, eller inval av nya medlemsstater, kan Rådet endast fatta

beslut med Parlamentets samtycke.

Det är framförallt inom EU:s första pelare, EG-samarbetet, som Parlamentet har en

formell roll att spela i beslutsprocessen. Inom andra och tredje pelaren skall

                                                                
9 Detta stadgas i artikel 193.
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Parlamentet hållas underrättat om överläggningar inom dessa områden och Rådet
skall beakta dess synpunkter.

Ombudsmannen

Ombudsmannen utses av Parlamentet för en period av fem år. Ombudsmannen

utgör ett fristående organ som har att rapportera till Parlamentet. Ombudsmannens

uppgift är att, på eget initiativ eller efter klagomål, ingripa mot missförhållanden

inom gemenskapens institutioner eller andra organ. Ombudsmannen har inga

sanktionsmöjligheter och kan inte föra talan inför en domstol. Vilken vikt

ombudsmannens ingripande har, beror på om medlemsstaterna respekterar dennes

påpekanden. En uppgift som ombudsmannen arbetat hårt för, är att öppenheten

inom institutionerna skall öka. I april 2001 beslutade Parlamentet att nya regler för
öppenhet och EU-medborgarnas tillgång till dokument skulle antas.10

2.3 Rådet11

Rådet är det främsta av de fem institutionerna när det gäller att stifta

följdlagstiftning till EGF och de andra grundfördragen samt att fatta politiska

beslut. Den formella benämningen på Rådet är det Europeiska unionens råd, det

kallas också för EU-rådet eller ministerrådet. Det är i Rådet som medlemsstaternas

politiska intressen kommer till uttryck. Rådets arbete sträcker sig över hela EU, det

vill säga över alla tre pelarna inom EU.

I Rådet sitter en företrädare för varje medlemsstat på ministernivå som har

befogenhet att fatta bindande beslut för sin regering. Detta framgår av artikel 203.

Ledamöterna handlar utifrån instruktioner som givits av deras respektive

regeringar. Detta betyder att Rådets beslut speglar bakomliggande nationella

intressen, detta trots att Rådet som institution skall tillvarata gemenskapens

intressen. På Rådets möten skall minst en av Kommissionens ledamöter vara med,

trots att vederbörande ej har någon rösträtt. Orsaken är att ledamoten skall

övervaka att Rådet tillvaratar gemenskapens bästa.

                                                                
10 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/artic…/Render.jsp?d=140&a=205362&f=index.htm.
2001-04-26
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Rådets sammansättning varierar beroende på vilka frågor som behandlas. Vid det
så kallade allmänna Rådet, då utrikespolitiska frågor behandlas, företräds

medlemsstaterna av sina utrikesministrar. Vid det så kallade Ekofin-Rådet, då

ekonomiska och finansiella frågor behandlas, företräds medlemsstaterna av sina

ekonomi- och finansministrar och så vidare.

Rådet har sitt säte i Bryssel. Ordförande i Rådet är den medlemsstat som innehar

ordförandeskapet. Ordförandeskapet växlar var sjätte månad i en fastlagd

ordningsföljd enligt artikel 202 (2).12

Rådet har många uppgifter som är av vitt skilda slag. En av de viktigaste är att fatta

beslut om lagstiftning. Rådet kan bara lagstifta om Kommissionen lagt fram ett
förslag på lag. I vissa fall är Rådet ensamt beslutsfattande och ibland delas

beslutsrätten med Parlamentet. Se ovan i avsnitt 2.2.1. Inom utrikes- och

säkerhetspolitiken (den andra pelaren) skall Rådet ensamt besluta om

gemensamma ställningstaganden eller åtgärder. Rådet ansvarar också ensamt för

att dessa åtgärder genomförs. När det gäller rättsliga- och inrikesfrågor (tredje

pelaren) skall Rådet besluta om gemensamma åtgärder och utarbeta konventioner

som det rekommenderar medlemsstaterna att anta. Enligt Amsterdamfördraget, kan

Rådet fatta rambeslut om tillnärmning av EU-ländernas lagar på det inrikesrättsliga

området, det vill säga inom den tredje pelaren.

Till sin hjälp att förbereda lagstiftningen har Rådet olika arbetsgrupper som består
av experter. Förutom de olika arbetsgrupperna har Rådet till sin hjälp COREPER

som består av medlemsstaternas permanenta representanter (ambassadörerna).

Dessa ambassadörer har till uppgift att jämka samman medlemsstaternas

ståndpunkter för att på så sätt underlätta beslutsfattandet för Rådet.

Rådet har tillsammans med Parlamentet ansvar för EU:s budget, se ovan i avsnitt

2.2.1. Rådet fattar avgörande beslut angående utrikes- och handelsfrågor och

samordnar även medlemsstaternas ekonomiska politik.

Rösterna i Rådet är fördelade efter befolkningsmängd i de respektive

medlemsstaterna. Allt fler beslut som gäller gemenskapsfrågor kan fattas med

kvalificerad majoritet. Enhällighet krävs dock om Rådet inte följer Kommissionens

                                                                                                                                                                                                 
11Hela det följande stycket bygger på Bernitz & Kjellgren, a.a.s. 52 ff.
12 I skrivandes stund, maj 2001, innehar Sveriges statsminister Göran Person ordförandeposten.
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förslag eller om Rådet inte följer ett ändringsförslag från Parlamentet som har
godkänts av Kommissionen.

Enligt artikel 202 kan Rådet delegera viss lagstiftningsmakt till Kommissionen.

Detta betyder att Kommissionen kan ges kompetens att utfärda sekundär rätt

(lagstiftning). Domstolen har slagit fast vilka villkor som gäller vid delegering

genom praxis.13 Enligt mål 98/80 får en delegation ej gå utöver mer ”mekaniska

och klara tillämpningar” av fattade beslut.14 För att vara giltigt krävs att

delegationen är uttrycklig och att delegeringen utövas inom samma ram som den

delegerande institutionen själv måste följa. Rådet har inrättat ett antal kommittéer

för att kontrollera Kommissionens genomförandebeslut. Dessa kommittéer består

av olika företrädare för medlemsstaternas intressen. Det finns tre sorters
kommittéer: rådgivande, förvaltande och föreskrivande. De två sist nämnda beskär

Kommissionens beslutsbefogenheter mycket. Detta sker genom att beslut endast

får genomföras om kommittéerna har godkänt beslutet.

2.4 Kommissionen15

Den formella benämningen på Kommissionen är den Europeiska Kommissionen.

Kommissionen består av tjugo ledamöter som är oberoende gentemot regeringarna

och andra. Ledamöterna skall endast arbeta i EU:s intresse, vilket betyder att

kommissionärerna inte kan eller får begära instruktioner från någon regering eller
annat organ. Detta framgår av artikel 213.2. Mandatperioden för en kommissionär

är fem år och han/hon kan väljas om för en ny period. Kommissionen och

Kommissionens ordförande skall godkännas av Parlamentet innan Rådet fattar

beslut om utnämningen.16 Detta framgår av artikel 214.

Kommissionen har sitt säte i Bryssel och arbetet är uppdelat på olika avdelningar

och generaldirektorat. Varje ledamot har var sitt ansvarsområde som griper över en

                                                                
13 Detta framgår av målen 9/56 Meroni v. High Authority [1958], delegation till Kommissionen:
25/70 Einfuhr- und Vorratsstelle v. Köster [1970], 41/69 Chemieframa v. Commissionen [1970],
16/88 Commissionen v. Council [1989] och delegation till medlemsstaterna: 23/75 Rey Soda v.
Cassa Conguaglio Zucchero [1975].
14 Mål 98/80.
15 Hela det följande stycket bygger på Bernitz & Kjellgren, a.a.s. 58 ff.
16 Kommissionens ordförande kallas också för president.
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eller flera sakområden. Alla ledamöter är dock kollektivt ansvariga för besluten,
eftersom de formella besluten fattas kollegialt. Domstolen har fastslagit att

principen om kollegialt beslutsfattande skall råda i Kommissionen och att

principen är ett viktigt uttryck för EU:s institutionella filosofi.17

En av Kommissionens uppgifter är att förvalta fördragen. Den skall övervaka att

EU:s bestämmelser efterlevs på rätt sätt. Den undersöker brott mot EU-reglerna

antingen på eget initiativ eller efter anmälan av en medlemsstat eller från en

privatperson. Kommissionen har en skyldighet till detta enligt EGF. Detta framgår

av artikel 211. Kommissionen kan föra talan mot en medlemsstat inför Domstolen

om medlemsstaten inte efterlever sina förpliktelser gentemot fördraget eller

överträder densamma. Detta framgår av artikel 226.

En annan viktigt uppgift för Kommissionen är att lägga fram förslag till

lagstiftning. Kommissionen har i stort sett monopol på att ge förslag till nya

rättsakter inom den första pelaren. Enligt artiklarna 208 och 192 (2) skall

Kommissionen skall lägga fram ett förslag inom ett visst område, om Rådet begär

det. Kommissionen kan ändra sitt förslag så länge Rådet inte har fattat något

beslut. Kommissionens beslut kan ändras genom enhällighet i Rådet. Detta

framgår av artikel 250. Genom Amsterdamfördraget fick Kommissionen

initiativrätt inom de områden som hör till andra och tredje pelaren, se ovan i

avsnitt 2.1.2. Detta leder till att medlemsstaternas initiativrätt på dessa områden

har fallit bort. Vidareutvecklandet av samarbetet inom EU ligger med andra ord i
princip i Kommissionens hand.

Kommissionen vidareutvecklar också samarbetet genom att ge ut policydokument.

Dessa brukar benämnas grönböcker. Grönböckerna utgör en presentation och

förslag på hur olika problem inom ett viss område skall lösas. Dessa förslag brukar

sedan bearbetas vidare och åtföljas av ett mera preciserat åtgärdsprogram i form av

en vitbok. Dessa vitböcker brukar följas av konkreta lagförslag.

Kommissionens verkställande funktion innebär att det är Kommissionen som skall

genomföra och administrera de beslut som Rådet har tagit. I och med att

Kommissionen har en verkställande funktion har detta lett till att Rådet har

                                                                
17 Se mål C-137/92P Commission v. BASF [1994] (överklagande från mål T-79/89 BASF v.
Commission [1992]) och C-191/95.
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delegerat viss beslutanderätt till Kommissionen. Rådet kan förordna
Kommissionen att ta hand om regleringen på ett visst område. Där kan

Kommissionen fatta självständiga beslut i detaljfrågor. Se ovan i avsnitt 2.3.

Kommissionen har också enligt artikel 284 givits befogenhet att utföra

undersökningar och kontroller som är nödvändiga.

Det är Kommissionen som förhandlar med andra länder eller internationella

organisationer för EU:s räkning. Detta framgår av artikel 300. Kommissionen har

dock inte befogenhet att ingå avtal med dessa länder eller organisationer. Denna

befogenhet ligger hos Rådet, under medverkan av Parlamentet.

Kommissionen har också till uppgift att förvalta medlemsstaternas inbetalningar
till den gemensamma budgeten.

2.5 EG-domstolen18

2.5.1 EG-domstolens administration

Domstolen består av femton domare som biträds av åtta generaladvokater. De

utses av medlemsstaterna i samförstånd, för en period av sex år. Detta betyder att

varje domare måste godtas av varje medlemsstat. Vissa av domarna byts var tredje

år för att kontinuiteten i Domstolen skall bestå. Enligt artikel 223 (5) väljer
domarna, bland sig själva, domstolens ordförande, presidenten, som sitter på

posten i tre år. Han/hon kan återväljas. Både Domstolen och Förstainstansrätten

har sitt säte i Luxemburg. Ingen enskild eller juridisk person kan föra talan i

Domstolen.

En av EG-domstolens uppgifter är att vara en garant för att de gemensamma lagar

som antagits av Kommissionen, Parlamentet och Rådet efterföljs av

medlemsstaterna på ett likformigt sätt. En annan uppgift är att tolka Romfördraget

(1957), Maastrichtfördraget (1992), Amsterdamfördraget (1999), andra fördrag

samt anslutningsfördrag med nya medlemsstater. Vidare skall Domstolen tolka

                                                                
18 Om inget annat anges bygger det följande avsnittet på Bernitz & Kjellgren, a.a.s. 66 ff.
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andra konventioner som har ingåtts mellan medlemsstaterna.19 Domstolens uppgift
fastslås i artikel 220 som stadgar:

”Domstolen skall säkerställa att lag och rätt följs vid tolkningen och

tillämpningen av detta fördrag.”

Domstolens jurisdiktion gäller främst i den första pelaren, det vill säga att tolka

EGF. Sedan Amsterdamfördragets ikraftträdande gäller EG-rätten och därmed

Domstolen även inom den tredje pelaren. Artikel 220 anger, enligt Domstolen,

dennes självständiga roll. I artikeln utläses också att rättstillämpningen skall avse

fördragsbestämmelserna, sekundärrätten samt de allmänna rättsprinciperna.

Domstolen ser EG-rätten som ett sammanhängande system vars luckor Domstolen
har att fylla ut. Sammanfattningsvis gör detta att Domstolen skall tolka både

skriven och oskriven lag (praxis).

Vissa författare, däribland Bernitz, anser att Domstolen nästan kan ses som en

författningsdomstol på grund av karaktären på Domstolens centrala uppgifter.

Även Domstolen ser sig själv som en slags författningsdomstol, vilket framgår av

en rapport inför regeringskonferensen i Amsterdam 1998.20

Domstolens beslut går ej att överklaga och dess avgöranden är bindande i alla

medlemsstater.21 Enligt artikel 292 är medlemsstaterna förbjudna att lösa tvister

angående tolkningen eller tillämpningen av EGF. Domstolens domar innehåller
ofta principiella uttalanden om hur en sak bör förhålla sig EG-rättsligt utan att

detta har med målet att göra. På detta sätt fyller Domstolen de luckor som finns

inom EG-rätten. Domstolen är dock inte bunden av sina egna prejudikat utan kan

fritt ändra sina avgöranden vartefter syftet med regleringen ändras.

Domstolens uppgift är att upprätthålla jämvikten mellan gemenskapens

maktbefogenheter och medlemsstaternas befogenheter. Detta betyder att

Domstolen, enligt artikel 230, kan pröva om någon av de övriga institutionerna

inom gemenskapen har överskridit sin kompetens. Detsamma gäller om en

medlemsstat har överskridit sin kompetens eller om en medlemsstat har begått ett

                                                                
19 Melin, EU:s konstitution, s 88f och Dahlkwist, a.a.s. 12.
20 EG-domstolens rapport – The Functioning of the Treaty on EU, maj 1995.
21 Melin, a.a.s 86 och Dahlkwist, a.a.s 12 ff.



15

fördragsbrott. Domstolen måste ofta fatta beslut i frågor som är av grundläggande
karaktär och i frågor som har stor ekonomisk betydelse.22

Domstolens uppgift enligt fördragen är att övervaka integrationsprocessen. Detta

fastslås i artikel 164 och i artikel 136 EuroatomF (artikel 31 EKSGF). De domar

Domstolen avger är enhälliga, vilket innebär att inga avvikande meningar eller

särskilda uttalanden finns i domen. Kravet på enhällighet medför att varje dom i

regel är ett resultat av kompromisser.23 Den rättsliga kontrollen av lagstiftaren

(Rådet) är stark. Ju mindre uttalad maktbalansen är i en förening med svag politisk

kontroll, desto starkare domstolskontroll erfordras för att upprätthålla

konstitutionen.24

2.5.2 Generaladvokaterna

Domarna biträds av nio generaladvokater, vars uppgift är att i varje mål lägga fram

ett offentligt, opartiskt och motiverat yttrande som innehåller ett förslag till hur

målet skall avgöras. Detta yttrande läggs fram efter det att förhandlingen har

avslutats men före domen. Yttrandena är oftast en sammanfattning av tidigare

praxis och förd argumentation i målet. Yttrandet innehåller också en genomarbetad

och kvalificerad bedömning av utgången av målet. Domarna är inte bundna att anta

generaladvokaterna ståndpunkt. Generaladvokaterna har således en föredragande

funktion.

Det förslag till beslut som läggs fram av Generaladvokaterna kan ses som ett

avgörande i första instans, som direkt överklagas hos Domstolen. När Domstolen

sedan har yttrat sig och avgivit en dom som är i enlighet med Generaladvokaternas

yttrande utgör Generaladvokaternas yttrande ett klargörande av domen. Om

Domstolens dom skiljer sig från Generaladvokaternas yttrande har inte

Generaladvokaternas yttrande någon relevans.25 Generaladvokaternas yttranden

får, i och med detta, ibland betydelse vid tolkning av Domstolens domar.26

                                                                
22 Melin, a.a.s. 131ff och Dahlkwist, a.a.s 19.
23 Wiklund, Rättspositivismen, EG-rätten och problemet med den kreative domaren, Juridisk
Tidskrift, årgång 6, 1994-1995, NR 2, s. 342f.
24 Lysén, a.a.s. 53.
25 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 379.
26 Strömholm, a.a.s. 321 ff.
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2.5.3 Förstainstansrätten

Förstainstansrätten infördes 1988. Syftet var att avlasta Domstolen eftersom dess

arbetsbörda var alltför stor. Alltför många ärenden var tvungna att vänta alltför

länge innan de behandlades. Förstainstansrätten består av 15 domare som utses

efter samma principer som domarna i Domstolen enligt artikel 225.

Förstainstansrätten inrättades som en underinstans för vissa typer av mål. Dessa

typer av mål omfattar alla mål där enskilda, fysiska eller juridiska personer för

talan. Det gäller konkurrensärenden och tvister mellan EU-anställda och deras

arbetsgivare samt skadeståndskrav riktade mot EU:s institutioner. Alla

förhandsavgöranden ligger utanför förstainstansrättens befogenhet. Vanligtvis ger

inte generaladvokaterna något uttalande när det gäller mål som avgörs av
förstainstansrätten. Avgöranden från förstainstansrätten kan enligt artikel 225.1

överklagas till Domstolen endast om klagomålet avser rättsfrågor.

2.6 Revisionsrätten27

Revisionsrätten består av femton oavhängiga ledamöter. Detta stadgas i artikel

247. De utses för en period av sex år av medlemsstaternas regeringar i

samförstånd. Revisionsrätten är en egen institution och är, liksom Domstolen,

oberoende. Revisionsrätten har sitt säte i Luxemburg.

Enligt artikel 248 är revisionsrättens uppgift att granska EU-institutionernas

räkenskaper och förvaltning. I revisionsrättens behörighet ingår en rätt att granska

hur nationella myndigheter och andra som mottar ekonomiskt bidrag från EG-

budgeten använder pengarna. Revisionsrätten har inga dömande befogenheter. Den

kan dock väcka talan vid Domstolen för att få tillgång till handlingar och uppgifter

den behöver för att kunna fullgöra sin granskning.

Årligen lägger revisionsrätten fram en rapport för Parlamentet som beslutar om

ansvarsfrihet skall beviljas för Kommissionens budgetförvaltning.

                                                                
27 Avsnittet bygger på Bernitz & Kjellgren, a.a.s 72 f.
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2.7 Europeiska rådet28

Europeiska rådet tillhör inte de fem gemensamma institutionerna som förvaltar

EU, men dess ställning är ändå central för unionens samarbete eftersom det drar

upp de politiska riktlinjerna för EU:s framtida utveckling. Detta framgår av artikel

4 i EUF (Unionsfördraget).

Det europeiska rådet sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdet leds av

stats- eller regeringschefen i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet. Varje

medlemsstat företräds av sin stats- eller regeringschef som bistås av

utrikesministern och i vissa fall av finansministern. Vid sammanträdet företräds

Kommissionen av sin ordförande samt av ytterligare en ledamot. Parlamentets
ordförande kan få till uppgift att yttra sig inför det europeiska rådet. Dessa

sammanträden har stor betydelse för den politiska ledningen och

vidareutvecklingen av EU. Sammanträdena har till uppgift att lägga fast visioner

och långsiktiga målsättningar. De mål som det Europeiska rådet fastställer är

politiska, icke bindande riktlinjer och uttalanden. De är avsedda att vara

vägledande då exempelvis resolutioner arbetas fram.

Det Europeiska rådet kan vara formellt beslutsfattande inom den andra pelaren.

Beslut som då fattas sker i egenskap av ministerrådet (Rådet), med en särskild

kvalificerad sammansättning (Europeiska rådet och ministerådet tillsammans).

Besluten fattas enligt särskilda regler som endast gäller då.

                                                                
28 Avsnittet bygger på Bernitz & Kjellgren, a.a.s 58.



18

3 EG-rättens källor

3.1 Inledning

EG-rättens tolkning och tillämpning skiljer sig i flera viktiga avseenden från den

svenska rättstillämpningen. Domstolen har, som redan påpekats i kapitel 2, stor

självständighet och har en central plats inom EG-rätten. EG-rättens källor är

komplexa och hur Domstolen använder sig av källorna, är ibland ett mysterium.

Den skrivna rätten består av ett förhållandevis litet antal artiklar, vars utformning

är generellt hållna. Domstolens uppgift är att konkretisera innehållet i rättskällorna
för att på så sätt skapa det system av regler som utgör EG-rätten. Innehållet i

reglerna kan med Domstolens hjälp växla från en tid till en annan. Det finns dock

enligt EGF vissa grundläggande principer som skall vara giltiga för all framtid.

Dessa kommer att redovisas nedan i kapitel 4. Domstolen har en integrationsvänlig

grundinställning. Detta gör att Domstolen vid tolkning av enskilda bestämmelser i

EGF och i olika rättsakter ofta legaliserar sina beslut genom att hänvisa till EGF:s

grundläggande syfte och de allmänna principer som Domstolen tidigare har

fastslagit.29 EG-rättens praxis har en viktig roll för utveckling inom gemenskapen,

detta trots att Domstolen avgör relativt få mål per år. Det är viktigt att observera att

antalet mål som avgörs per år är få i jämförelse med hur många medborgare EU

har. Om en jämförelse görs mellan antalet anställda inom domstolen och antalet
avgjorda mål är arbetsbördan relativt hög. Inom doktrinen har det framförts

kritiska åsikter om att Domstolen är alltför aktiv och interventionistisk i sitt

agerande, att Domstolen tillämpar legal activism. Det vill säga skapar rättsregler.

Denna kritik har framförts av bland annat den engelske rättsvetenskapsmannen

T.C. Hartley, den danske rättsvetenskapsmannen Hjalte Rasmussen samt den

svenske rättsvetenskapsmannen Ola Wiklund.30 De menar att Domstolen har gått

över gränsen när det gäller den juridiska tolkningen genom att fatta i det närmaste

politiska avgöranden. De hävdar att Domstolen i vissa mål ägnar sig åt policy-

                                                                
29 Melin, a.a.s. 66 ff.
30 Detta framgår b la i Hartleys bok The Foundations of European Community Law, s. 78 ff och i
Rasmussens artikel Between Self-Restraint and Activism: A Judicial Policy for the European
Court och i Wiklunds bok EG-domstolens tolkningutrymme, s. 428ff.
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making.31 En närmare beskrivning av detta kommer att ske nedan i kapitel 5.1.5.
När Domstolen skriver sina domar använder den sig av en strikt juridisk

argumentationsteknik och avstår från att föra socioekonomiska argument.32

3.2 EG-rätten – en egen rättskälla

EG-rätten utgör en egen rättskälla inom EU-rätten. I EG-rätten ingår EU:s

gemensamma regelverk och Domstolens domar, vilka brukar benämnas ”l´acquis

communautaire”.33 EU:s gemensamma regelverk utgörs av de grundläggande

fördragen, anslutningsfördragen och de internationella konventioner som EG har

ingått samt den lagstiftning som finns inom EG i form av främst förordningar och
direktiv. I det gemensamma regelverket ingår även rekommendationerna,

yttrandena och normbildningen som framkommer inom den tredje pelaren. EG-

rättens kombination av strukturell och materiell rätt gör att den räknas som en ny

rättsordning. Detta har till och med fastslagits i mål 6/64.34

3.3 Skriven rätt

3.3.1 Den primära rätten

Inom EG-rätten uttrycks den skrivna rätten på två sätt, dels som primär rätt, dels
som sekundär rätt. Det är den primära rätten som reglerar vad EU är och vad som

får göras inom ramen för EU. Den primära rätten utgörs av de grundläggande

fördragen med dess protokoll och förklaringar samt av anslutningsfördragen.35 De

två grundläggande fördragen inom primärrätten är EUF och EGF. EUF innehåller

gemensamma och grundläggande regler som gäller för EU medan EGF reglerar

verksamheten inom EG, EMU och institutionerna. Fördragen inom primärrätten

                                                                
31 Ett exempel på policy-making är mål 43/75 Defrenne [1976]. Enligt Hartley har Domstolen i
detta fall gått utöver sitt tolkningsutrymme.
32 Detta skedde exempelvis i Silhouettemålet, mål C-355/96 [1998], Domstolen för i detta mål
ingen socioekonomisk argumentation. Bernitz & Kjellgren, a.a.s 47 f.
33 Det betyder det gemensamt förvärvade/uppnådda. Underförstått betyder uttrycket; regelverket.
34 Mål 6/64 Costa v. ENEL [1964]. Bernitz & Kjellgren, a.a.s 43.
35 Exempel på fördrag är EKSG-fördraget, EG-fördraget (Romfördraget), Europeiska enhetsakten,
EU-fördraget (Maastrichtfördraget), Amsterdamfördraget och medlemsavtalen.
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gäller endast mellan medlemsstaterna och är av folkrättslig karaktär.36 Med det
menas att reglerna bygger på fördrag som ingås mellan staterna.  

Innehållet i fördragen förhandlas fram mellan medlemsstaterna av deras ministrar.

Protokollen från dessa förhandlingar är hemliga, vilket ibland leder till problem för

Domstolen, eftersom det kan vara svårt för Domstolen att utläsa undantag eller

särskilda bedömningsgrunder ur fördragstexterna. Domstolen kan dock hämta viss

vägledning från fördragens preambel. Problemet är att endast en allmän vägledning

kan hämtas ur preambeln, vilket leder till att Domstolen inte får någon vägledning

i det enskilda målet. Domstolens uppgift är att tolka enskilda bestämmelser i

fördraget i förhållande till dess placering i sammanhanget och med hänsyn till

fördraget i sin helhet och tillämpa på det enskilda målet.37

3.3.2 Den sekundära rätten

Den sekundära rätten är rättsakter som EG:s institutioner utfärdar och då framför

allt av Rådet. Det är bara inom första pelaren (EG) som institutionerna har rätt att

utfärda rättsakter och stifta gemensamma lagar. Sekundärrätten kan bestå av

förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Sekundärrätten

måste vara utfärdade inom ramen av primärrättens regler.38 I artikel 249 EGF

räknas olika sekundära rättsakter upp. Katalogen är emellertid inte uttömmande.

Fördraget i sig föreskriver ofta vilken typ eller typer av rättsakter som måste

användas i ett visst fall.39

Lagstiftningen av sekundärrätten initieras av Kommissionen. De protokoll som

skrivs vid Rådets förhandlingar skall ses som förarbeten till regleringen, vilket har

fastslagits i ett mål med benämningen Antonissen.40 En generaladvokat, vid namn

Darmon, har sagt att dessa protokoll kan ge råd vid oklara bestämmelser. Dessa

kan dock inte utgöra en utfyllnad av sekundärrätten, det vill säga, protokollen kan

inte användas för att utvidga den tolkning som redan finns av regleringen. Rådets

protokoll skall vara offentliga, vilket i dagsläget inte är fallet. Detta gör att det,

                                                                
36 Strömholm, a.a.s. 338 f.
37 Strömholm, a.a.s. 360.
38 Strömholm, a.a.s. 338.
39 Lysén, Introduktion till EU och EG-rätten, s. 58.
40 Mål C 292/89 Antonissen [1991].
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även här, bara finns preamblen att tillgå vid Domstolens tolkning.41 Rådet har i
slutet av maj 2001 fattat ett beslut om att EU-handlingar skall vara tillgängliga för

allmänheten.42

3.4 Allmänna rättsprinciper

EG-rättens källor utgörs även av allmänna principer. Dessa principer är legalitets-,

subsidiaritets-, proportionalitets-, lojalitets- och likabehandlingsprincipen samt de

mänskliga rättigheterna. De allmänna rättsprinciperna kan läsas ut av bland annat

artiklarna 5, 6, 7.1, 10 och 12 i EG-fördraget. En närmare beskrivning av dessa

principer görs nedan i kapitel 4. Att dessa principer är en rättskälla finns inte direkt
uttalat i någon fördragsbestämmelse, men kan bland annat utläsas av artikel 220,

230 (2) och 288 (2). Här framgår att även källor utanför fördragets bestämmelser

är tillämpliga.43 Artikel 220 stadgar att:

”Domstolen skall säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och

tillämpning av detta fördrag.”

Vid ogiltighetstalan av rättsakter stadgar artikel 230 (2) att:

”För detta ändamål skall domstolen vara behörig att pröva talan som

väcks av en medlemsstat, av Rådet eller av Kommissionen rörande
bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter,

åsidosättande av detta fördrag eller av någon rättsregel som gäller dess

tillämpning eller rörande maktmissbruk.”

Dessa två artiklar hänvisar till källor utanför fördraget. Vid skapandet av EG-

rättens allmänna principer kan inspiration hämtas från både internationell och

nationell rätt. Vidare stadgar artikel 288 (2) att:

”Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall gemenskapen ersätta

skada, som orsakats av dess institutioner eller av dess anställda under

                                                                
41 Strömholm, a.a.s. 360.
42 http://www.riksdagen.se/eu/presseu/0001/0516efter.htm.
43 Strömholm, a.a.s. 323.
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tjänsteövning, i enlighet med de allmänna principer som är
gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.”

I denna artikel hänvisas det uttryckligen till att medlemsstaternas rättsordning skall

ligga till grund för EG-rättens allmänna principer när det gäller utomobligatoriska

skadestånd. De allmänna principerna skall därefter utvecklas av Domstolen.44

3.5 EG-domstolens praxis

Formellt sett är Domstolens avgöranden endast bindande i det enskilda målet, trots

detta är prejudikatföljsamheten i praktiken stor. Detta beror till stor del på den roll
som Domstolen har.45

Domstolen har en framträdande roll som rättsskapare inom gemenskapen. Detta

framgår av de särdrag som EG:s rättsordning har. Fördragen utgör ramfördrag som

måste fyllas ut vartefter samarbetet och utvecklingen av gemenskapen fortskrider.

Därmed får Domstolen en stor betydelse för integrationsprocessen. Denna

betydelse stärks av den karaktär som beslutsfattandet har, det vill säga bristen på

anpassbarhet och den politiska viljan, som finns inom gemenskapen. Detta leder

till att vissa principer som finns inom EG-rätten endast finns fastslagna i praxis.46

I vissa mål strider praxis mot sekundärrätten. Företeelsen, att praxis strider mot
sekundärrätten, är accepterad inom EU. Att detta fenomen existerar, beror på

Domstolens vidsträckta normprövningsrätt, enligt vilken Domstolen har

kompetens att överpröva rättsakternas rättsenlighet. Principen om lex posterior

derogat priori gäller även inom EG-rätten. Det vill säga att senare utfärdad

reglering gäller före tidigare reglering och praxis.47

                                                                
44 Strömholm, ibid.
45 Strömholm, a.a.s. 324.
46 Strömholm, a.a.s. 378.
47 Strömholm, a.a.s. 392.
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3.6 Andra rättsordningar

Uppräkningen av EU:s rättsakter i artikel 249 är, som tidigare nämnts, inte

uttömmande. Enligt artikel 249(5) är rekommendationer och yttranden inte

bindande. Dessa rättsakter brukar kallas för soft law. I det som kallas för soft law

ingår även resolutioner som antagits av rådet, åtgärdsprogram, uppförandekoder,

kommunikéer och allmänna deklarationer. Dessas relevans har Domstolen slagit

fast i mål C-322/88.48

Enligt Domstolen finns det inom EG-rätten ytterligare bindande rättsakter, så

kallade sui generis-akter. Eftersom EG-rätten i sin helhet utgör en rättsordning ”av

sitt eget slag” har den påverkats av andra, redan existerande, rättsordningar. Detta
gör att andra rättsordningar inspirerar Domstolen vid tolkandet och utfyllandet av

fördragen. Formellt är inte internationell eller nationell rätt EG-rätt. Ändå kan EG-

rätten leda till att någon av dessa två rättsordningar skall tillämpas av Domstolen. I

vissa fall hänvisar fördraget direkt till att nationell rätt skall användas.49

3.7 Doktrin och Generaladvokaterna

Doktrinen har en viktig ställning inom EG-rätten. Dess position förstärks i och

med den omfattande EG-rättsliga forskningen och det kunskapsutbyte som sker

runt om i Europa.50

De motiverade förslag till beslut som enligt artikel 222 skall läggas fram av

Generaladvokaterna kan i sig ha ett visst prejudicerande värde. General-

advokaterna hänvisar i sina yttranden i stor utsträckning till doktrinen och tidigare

praxis.51

                                                                
48 Bernitz & Kjellgren a.a.s. 40. Mål C-322/88.
49 Exempel på sådan hänvisning är artikel 48(1), 256(2), 288(1) och artikel 17(2) i domstolens
stadga. Strömholm, a.a.s. 325.
50 Strömholm, a.a.s. 326.
51 Bernitz & Kjellgren, a.a.s 69 f.
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4 EU:s grundläggande principer

4.1 Inledning

Domstolen använder sig i olika sammanhang av så kallade grundläggande

principer. Dessa kan härledas ur olika källor och kan grovt delas in i två olika

kategorier. Den första kategorin är den som kan utläsas ur fördragen och den andra

kategorin är den som framgår av folkrätten och de gemensamma rättstraditioner.

Dessa grundläggande principer kan användas av Domstolen vid tolkning av EG-

rätten och för att skapa rätt.52 Jag vill betona att nedan angivna principer inte är en
uttömmande uppräkning av de övergripande principer som finns inom EG-rätten,

utan endast utgör en kortfattad redogörelse av de viktigaste. Principerna utgör en

del av EG-rättens källor, se ovan i kapitel 3.4.

4.2 Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen, som uttrycks i artikel 5 (1) och artikel 7.1 i EGF, gäller för

institutionernas verksamhet. Legalitetsprincipen svarar på frågan om gemenskapen

får agera.53 Enligt dessa artiklar gäller att:

”Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den

har tilldelats och de mål som har ställts upp för den genom detta

fördrag.”

samt att:

”Varje institution skall handla inom ramen för de befogenheter som den

har tilldelats genom detta fördrag.”

                                                                
52 Lysén, a.a.s. 85.
53 Lysén, a.a.s. 87.
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Legalitetsprincipen medför att institutionerna endast skall handla när dessa ges en
rätt till detta enligt fördragen, vilket dock inte betyder att institutionerna endast kan

agera när det föreligger rätt enligt fördragen. Det finns många oklara och allmänt

hållna bemyndiganden i fördraget som ger institutionerna rätt att handla. En av

Domstolens roller är att kontrollera att institutionerna håller sig inom ramarna för

de befogenheter som dessa har tilldelats genom fördraget.54

4.3 Subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen uttrycks i artikel 5 (2) i EGF. Principen ses som ett sätt att

förbättra effekten av besluten. Subsidiaritetsprincipen svarar på frågan om
gemenskapen bör agera.55 Det är inte endast i artikel 5 som subsidiaritetsprincipen

uttrycks, utan även i andra artiklar i EGF, i fördragets ingresser samt i EU-

fördragets (EUF) artikel 2 i avdelningen för de gemensamma bestämmelserna.

Detta gör att subsidiaritetsprincipen är gällande inom alla de tre pelarna av EU.

Principen är, i artikel 5 (2) i EGF, formulerad på följande sätt:

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

överensstämmelse 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.”

Subsidiaritetsprincipen behandlar frågan om på vilken nivå ett beslut skall fattas.

Principen innebär att beslut skall fattas på den politiska nivå som leder till det

bästa och effektivaste beslutet och så nära unionsmedborgarna som möjligt.

Besluten skall med andra ord fattas på den mest effektiva nivån i den betydelsen

att beslutet skall bli så verkningsfullt som möjligt. Subsidiaritetsprincipen benämns

även ”närhetsprincipen”.56

                                                                
54 Lysén, a.a.s. 85 f.
55 Lysén, a.a.s. 87.
56 Lysén, a.a.s. 86 ff.
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Subsidiaritetsprincipen används inom det delade kompetensområdet, det vill säga
inom de områden där både EU och medlemsstaterna har beslutsrätt. Principen

används inte inom de områden där EU har exklusiv kompetens.57 Gränsdragningen

mellan EU:s exklusiva kompetens och EU:s delade kompetens är oklar. Detta

försöker Rådet att lösa genom att upprätta en så kallad kompetenskatalog. Arbetet

med att utforma en kompetenskatalog har ännu ej lett till något resultat.58

En annan oklarhet gällande subsidiaritetsprincipen, är tolkningen av artikel 5.

Vissa anser att subsidiaritetsprincipen innebär att så många beslut som möjligt

skall fattas på nationell nivå. Andra menar att principen innebär att fler beslut skall

fattas på regional eller lokal nivå.59 En ytterligare uppfattning är att artikel 5 ger

EU lika stor behörighet som medlemsstaterna att fatta beslut.60 En svensk forskare
i EG-rätt, Nils Wahl, anser att det just är subsidiaritetsprincipens otydlighet som

gör principen lämplig att använda i EG-rättsliga sammanhang.61

Alla institutioner i EU skall följa subsidiaritetsprincipen och utifrån denna kunna

motivera sina beslut. Detta gör att Domstolen har att tillämpa

subsidiaritetsprincipen vid sitt dömande.62 I Edinburgh 1992 upprättade Rådet ett

tolkningsråd, protokoll C7 som, sedan Amsterdamfördragets tillkomst, utgör en

integrerad del av fördraget. Detta protokoll (C7) skall användas av EU:s

institutioner vid tolkning av subsidiaritetsprincipen. Detta leder till att Domstolen

nu har tolkningsråd.63

4.4 Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen svarar på frågan hur gemenskapen skall agera.64

Proportionalitetsprincipen i artikel 5 (3) i EGF kompletterar subsidiaritets-

principen. Principen är formulerad på följande sätt:

                                                                
57 Där EU har ensamrätt att fatta beslut. Lysén, a.a.s. 86 ff.
58 http://www2.riksdagen.se/…/1911AC9FD47F5BF5C12565FD00424184?OpenDocument.
59 Detta innebär att beslut skall fattas ”på så låg nivå som sakfrågan kräver” och att ”högre nivåer
skall stödja lägre nivåer”. Dahlkwist, M., a.a.s. 15 f.
60 Lysén, a.a.s. 88.
61 Lysén, a.a.s. 89.
62 Lysén, a.a.s. 86 ff.
63 http://www2.riksdagen.se/…/1911AC9FD47F5BF5C12565FD00424184?OpenDocument.
64 Lysén, a.a.s. 90.
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”Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är

nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag.”

Denna princip har Domstolen tidigt fastslagit att den är en allmänt gällande

rättsprincip.65

Denna princip innebär att det skall vara en balans mellan EU:s mål och medlen för

att målen skall uppfyllas. De åtgärder som EU:s institutioner utför med stöd av

subsidiaritetsprincipen skall således ej gå utöver vad som krävs för att målen skall

uppfyllas.66 Detta betyder att institutionerna inte får ta till åtgärder som beordrar

enskilda förpliktelser som går utöver vad som är nödvändigt för att målet med
åtgärden skall uppnås. Vidare får förpliktelsen inte heller vara mer betungande än

vad som kan motiveras av nyttan med åtgärden. Detta leder till att Domstolen

måste göra en intresseavvägning.67

4.5 Lojalitetsprincipen

Lojalitetsprincipen kallas också för solidaritetsprincipen eller samarbets-

principen.68 Principen är formulerad i artikel 10 i EGF på följande sätt:

”Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och
särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av

detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits av gemenskapens

institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att gemenskapens

uppgifter fullgörs.

De skall avstå från varje åtgärd som kan äventyra att fördragets mål

uppnås.”

                                                                
65 Mål 8/55 Fédération Charbonniére Belgique v. High Authority [1954 - 56].
66 http://www2.riksdagen.se/…/1911AC9FD47F5BF5C12565FD00424184?OpenDocument.
67 Lysén, a.a.s. 90.
68 Lysén, a.a.s. 91.
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Artikeln förpliktigar till samarbete mellan de olika medlemsstaterna samt mellan
EU:s institutioner. Vidare gäller principen också mellan institutionerna och

medlemsstaterna. Detta har fastslagit i bland annat mål 44/84.69 Artikel 10 gäller

mellan institutionerna. Detta har Domstolen slagit fast i flera mål.70

Lojalitetsprincipen betyder med andra ord att medlemsstaterna och EU:s

institutioner har en skyldighet att arbeta för att gemenskapsrätten skall förverkligas

och även en skyldighet att avhålla sig från vissa åtgärder som motverkar fördragets

mål.71

Lojalitetsprincipen är en allmän folkrättslig regel som finns i flera folkrättsliga

konventioner. Principen uttrycks bland annat i artikel 26 i Wienkonventionen som

”pacta sunt servanda”, det vill säga ”avtal skall hållas i god tro”, så att avtalet syfte
kan förverkligas. Domstolen har en omfattande praxis som visar vikten av att EG-

fördraget skall hållas.72

4.6 Likabehandlingsprincipen

Likabehandlingsprincipen kallas också för nondiskrimineringsprincipen. Principen

innebär att varje diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden enligt artikel

12 i EG-fördraget. Principen uttrycks på följande sätt:

”Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar
tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördraget, skall all

diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

Rådet kan enligt förfarandet i artikel 251 anta bestämmelser i syfte att

förbjuda sådan diskriminering.”

Principen tar i första hand sikte på bestämmelser i medlemsstaterna, vilket inte

leder till att institutionerna kan ignorera likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen betyder att det är förbjudet att behandla de egna
                                                                
69 Detta framgår av mål 44/84 Hurd v. Jones [1986].
70 Det framgår i bland annat mål 230/81 Luxembourg v. European Parliament [1983] och mål C-
2/88 Zwartveld [1990].
71 Lysén, a.a.s. 90 f. och Dahlkwist, a.a.s. 15.



29

medborgarna annorlunda än utlänningar på grund av nationaliteten. Detta gäller
främst om utlänningarna behandlas sämre. Diskrimineringen kan vara såväl öppen

som dold.73 Det vill säga vara mer eller mindre tydlig.

Dold diskriminering kan i vissa fall vara tillåten om det finns en saklig grund för

diskrimineringen. Det är Domstolen som avgör om gemenskapens intressen väger

tyngre än medlemsstaternas.74

4.7 Mänskliga rättigheter

I artikel 6 (2) i EUF återfinns bestämmelsen om respekt för de mänskliga
rättigheterna. Artikeln föreskriver följande.

”Unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera

de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950,

och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella

traditioner.”

När Domstolen bildades hade den ringa intresse av att skydda de mänskliga

rättigheterna. Det var först 1969 som Domstolen slog fast att de mänskliga
rättigheterna var en del av de allmänna rättsprinciper som Domstolen ansåg vara

skyddsvärda.75 Domstolen fastställde detta genom att i ett senare rättsfall besluta

att de mänskliga rättigheterna utgjorde en integrerad del av de allmänna

rättsprinciperna.76 I ett annat fall tillade Domstolen att den, vid bedömning av de

mänskliga rättigheterna, tog vägledning i de internationella dokument som

medlemsstaterna medverkat i eller anslutit sig till.77 Det viktigaste av dessa

                                                                                                                                                                                                 
72 Lysén, a.a.s. 90 f. och Dahlkwist, a.a.s. 15.
73 Lysén, a.a.s. 94 ff.
74 Lysén, a.a.s. 95.
75 Detta fastslogs i mål 29/69 Stauder v. Ulm [1969].
76 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel [1970].
77 Detta framgår i mål 4/73 Nold v. Commission [1974].
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dokument är Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.78 1975
hänvisade Domstolen för första gången i ett mål till denna konvention.79 EG kan

emellertid inte vara rättsligt bunden av Europakonventionen. Domstolen har trots

detta uttalat att de principer som ligger till grund för konventionen måste beaktas.80

                                                                
78 Andra dokument är Europeiska sociala stadgan från 18 november 1961 och ILO:s konvention
111 från 25 juni 1958. Hänvisningar till dessa finns i mål 149/77 Defrenne v. Sabena (Defrenne
III) [1978].
79 Mål 36/75 Rutili v. Mister of the Interior [1975].
80 Detta framgår i mål 222/84 Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary
[1986]. Lysén, a.a.s. 95 ff.
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5 EG-domstolens tolkningsprinciper

5.1 Rättsläror

5.1.1 Inledning

Det råder oenighet bland rättsvetenskapsmännen om vad som är gällande rätt inom

EG-rätten. Vissa hävdar att EG-rätten är en form av modern rättspositivism, medan

andra menar att den gällande rätten bygger på naturrättens läror. Ytterligare andra

menar att gällande rätt är en blandning av rättspositivism och naturrätt, den så
kallade tredje läran. Det finns även de som anser att EG-rätten bygger på

rättsrealismens läror. Till sist anser vissa rättsvetenskapsmän att EG-rätten är att se

som en utveckling av den amerikanska rättsläran Critical Legal Studies (CLS).

Nedan kommer dessa ståndpunkter att presenteras.

5.1.2 Rättspositivismen

Vissa rättsvetenskapsmän, däribland Bengoetxea81 hävdar att EG-rätten är en

modern form av rättspositivism. Detta skulle innebära att EG-rätten i det mest

förenklade stadiet skulle bygga på Kelsens82 tolkningsprinciper. Kelsens syn på
hur rätten skall tolkas bygger på att rättsordningen är en tvångsordning, det vill

säga är en sanktionsordning. Han menar att civilrättsliga regler gäller på grund av

att andra normer stadgar påföljder om dessa andra regler åsidosätts, det vill säga en

handlingsregel gäller på grund av att den tillkommit i enlighet med en annan

rättsregel. Kelsen utvecklade ”den rena rättsläran” som är befriad från alla

främmande inslag. Med främmande inslag menade han alla sociologiska, etiska,

politiska eller andra icke juridiska betraktelsesätt. Den rena rättsläran undersöker

endast rättsnormen och uttrycker endast vad som, enligt gällande norm, bör göras.

Den rena rättsläran säger inget om vad som faktiskt förekommer inom den

                                                                
81 Bengoetxea är en baskisk rättsvetenskapsman som skrivit en avhandling under handledning av
den engelska rättsvetenskapsmannen MacCormick.
82 Kelsen var en Österrikare som var verksam i Österriket fram till andra världskrigets början. Han
var därefter verksam i USA. (f. 1881-1973†)



32

gällande rätten. Kelsen anser att en rättsnorm är att se som ett juridiskt
tydningsschema som inordnar ett händelseförlopp under en gällande norm. Denna

norm är en mening som uttrycks genom vilja och som riktas mot en annan persons

beteende.83

Kelsen gör skillnad mellan rättsnormer och rättssatser. Rättsvetenskapen avger

rättssatser, men inte rättsnormer. Det vill säga, rättsvetenskapsmannen försöker

säga sanningen om rättsnormernas innebörd och giltighet. Detta leder till att

rättsvetenskapsmannen beskriver börats värld ej varats värld, den uppgiften tillhör

naturvetenskapsmannen. Enligt Kelsen utgör grundnormerna juristens antaganden.

De grundlagar som finns i rättsordningen får sin giltighet från en grundnorm.84

Kelsens teorier om hur tolkning skall ske vidareutvecklades under 60- och 70-talet

av engelskmannen Hart.85 Hart anser att rättsreglerna består av samhälliga regler

som antingen är skrivna eller oskrivna (sedvänja). Medborgarna i ett samhälle

accepterar dessa regler samtidigt som de förväntar sig att andra medborgare också

gör det. Hart anser vidare att rättsreglerna inte är fasta utan är föränderliga.86

Det är svårt att placera in Hart i något ”rättsläro-disciplin”. Vissa anser, däribland

Strömholm, att Harts arbetsmetod påminner om den som Ross och Olivecrona

använde sig av. Detta skulle leda till att Hart är en rättsrealist. Andra menar,

däribland Peczenik och Wiklund, att Hart bygger sina teorier utifrån Kelsens

teorier. Detta skulle då leda till att Hart är rättspositivist.87 Hart delar upp
rättsreglerna i primära och sekundära regler, där de primära reglerna bestämmer de

handlingar som individer skall respektive inte skall utföra. De sekundära

rättreglerna bestämmer hur de primära reglerna fastställs och ändras. Enligt Hart

finns det tre slags sekundära regler. Dessa är regler om giltighet, regler om ändring

samt regler om tillämpning av primära regler.88

De sekundära reglernas giltighet har en särställning i Harts teori. Den så kallade

igenkännings- och erkännanderegeln är rättsordningens yttersta norm, som
                                                                
83 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 112ff.
84 Pecenik, a.a.s. 114 ff.
85 Engelskmannen Hart har haft stor inflytelse i den anglosaxiska delen av världen med sin teori.
(f.1907-1993†)
86 Peczenik, a.a.s. 122.
87 Strömholm, a.a.s. 133.
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bestämmer giltigheten hos rättssystemets övriga regler. Dessa igenkänningsnormer
identifieras av privatpersoner eller deras rådgivare, men framförallt av domstolarna

och andra myndigheters praxis. Hart bygger igenkänningsregelns existens på

empiriska faktumfrågor, detta betyder att jurister förutsätter att igenkänningsregeln

accepteras inom rättssystemet. Hart menar att igenkänningsregeln kan variera från

en rättsordning till en annan, vilket Kelsen inte anser. En igenkänningsnorm

behöver ej vara skriven för att vara giltig.89

Hart anser att rättreglerna kräver ett visst minimiinnehåll av naturrätten för kunna

skydda vissa skyddsvärda intressen. Dessa naturrättsliga regler existerar för statens

och människans eget bästa.90

Hart anser att rättsreglerna utgör ramen som domstolen har att fatta beslut inom.

Denna ram får inte överskridas, men inom ramen får domaren använda fritt skön.

Detsamma ansåg Kelsen. Detta synsätt har senare kritiserats av Dworkin91.

Dworkin erkänner att rättsreglerna utgör ramen för domarens beslut, men att ramen

inte utgör utrymmet för domarens fria skön i den meningen att det fria valet

uttrycker domarens godtycke. Dworkin anser att domaren är bunden av rättsregler

och rättsprinciper som kan upptäckas genom att innehållet i lagen genom tolkning

samordnas med etiska omdömen. Detta leder till att rättsnormer som är svaga

lexikaliskt 92 blir exakta kontextuellt93, det vill säga om rättsreglerna sätts i

sammanhang med principerna.94

Två rättsvetenskapsmän anses vara grundarna av den moderna formen av

rättspositivism. De så kallade institutionella rättspositivisterna95 är skotten

MacCormick och österrikaren Weinberger. MacCormick anser att rättsreglerna

härstammar från den politiska makten.96 MacCormicks rättspositivistiska syn

                                                                                                                                                                                                 
88 Peczenik, a.a.s. 123 f.
89 Peczenik, ibid.
90 Peczenik, a.a.s. 126.
91 Dworkin är en amerikansk rättsfilosof som efterträdde Hart vid Oxfords universitet.
92 Lexikalisk betyder: enligt ordets betydelse.
93 När ett ord ses i dess kontextuella sammanhang, sätts det enskilda ordet i relation till andra
enskilda ord och uttryck, det vill säga ordet ses i det samanhang som det uppträder i.
94 Peczenik, a.a.s. 128 f.
95 Den engelska benämningen är Institutional Legal Positivism.
96 Wiklund, a.a.s. 48 ff.
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bygger i huvudsak på Harts teorier, medan Weinberger bygger vidare på Kelsens
teorier.97

Enligt dessa två utgör normerna en viktig del av rättsreglerna. Dessa normer är

beroende av institutionella fakta som exempelvis rättigheter, staten,

rättsvetenskapen med mera. Rättsnormerna utgörs av lagregler och prejudikat samt

av ändamålen och principerna som ligger till grund för dessa. De menar, liksom

tidigare/övriga rättspositivister, att rättsreglerna är oberoende av etiken. Normens

giltighet beror inte på tolkarens moraliska värderingar, utan är en produkt av

samhälleliga strukturer och människors vilja. De anser även att rättsreglerna inte

förutsätter några objektiva värden eller innehåller inneboende/absoluta

riktighetsprinciper. De anser inte heller, i likhet med Dworkin, att rättsordningen
omfattar några moralprinciper som ännu ej har godtagits av lagstiftningen eller av

domstolarnas praxis.98

MacCormick och Weinberger anser att det finns flera olika system av normer och

att samma sak kan regleras av olika slags normer. Om normerna kolliderar måste

man välja. Weinberger anser att de personliga värdena bildar ett

sammanvägningssystem som styr valet vid konkurrerande normsystem. Detta

system kan påverkas av andras åsikter, det är med andra ord inte absolut.99

MacCormick och Weinberger anser att rättsteorin skall vara värderingsfri därför att

kritiken av rättsteorin inte är värderingsfri. De anser inte att teorivalet är
värdeneutralt, eftersom ett val av teori måste göras som bygger på bakomliggande

värderingar. Valet måste göras på grund av att rättsbegreppet är vagt.100

Spanjoren Bengoetxea har i sin bok ”The Legal Reasoning of the European Court

of Justice” beskrivit EG-domstolens tolkningsutrymme. Hans  rättspositivistiska

syn sammanfaller i stort sett med MacCormicks.101 I sin bok hävdar Bengoetxea att

Domstolen är en ”Dworkiansk domstol”, det vill säga att Domstolen bygger sina

avgöranden utifrån Dworkins syn på vilket tolkningsutrymme Domstolen har.102

                                                                
97 Peczenik, a.a.s. 129 f.
98 Peczenik, a.a.s. 129 ff.
99 Peczenik, a.a.s. 130 f.
100 Peczenik, a.a.s. 131 f.
101 Bengoetxea har tidigare varit doktorand under MacCormick.
102 Bengoetxea, J., The legal reasoning of the European Court of Justice, s. VI (inledningen).
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Enligt Bengoetxea utgörs Domstolens tolkningsprinciper av en lingvistisk
(språklig), systematisk, funktionell eller teleologisk tolkningsmetod.103 Bengoetxea

beskriver sin variant av rättspositivismen som en institutionell

maktdelning/maktbalans, där vikten läggs på normskapandets demokratiska

förankring. Han ser vidare rättstillämpningen som närmast mekanisk.104

5.1.3 Naturrätten

EG-rätten sägs också härröra från naturrätten. Detta på grund av att naturrätten

omfattar vissa särskilt viktiga etiska normer som är universellt giltiga i tid och

rum. Dessa etiska normer kan motiveras med stöd av människans natur.105

Naturrätten är gammal, den kan härledas till antikens Grekland. Romersk rätt hade

också starka inslag av naturrätten, detta framgår av Ciceros arbete De legibus (om

lagarna). Där uttrycktes tanken på ett evigt världsförnuft. Från början hade

naturrätten starka band till teologin. Augustinus106 satte in Ciceros eviga

världsförnuft i den kristna världsbilden. Här fick den formen av en evig gudomlig

lag, som hade skapat och ordnat världen. På 1100-talet ställde Gratianus 107

naturrätten på samma nivå som Guds lag, där människan endast kunde få

ofullständig kunskap om naturrätten (lex naturalis) och den rätt som var skapad av

människan (lex humana, lex positiva) fick ge vika för naturrätten. Detta synsätt

vidareutvecklades av Thomas ab Aquino på 1200-talet.108 Det var Gud som
skapade rätten och gjorde den uppenbar för människorna i olika former.109

På 1600-talet frigjorde Grotius110 naturrätten från teologin. Han benämns

folkrättens fader. Folkrätten är en internationell rätt, som anses gälla mellan

självständiga stater. Folkrätten har ingen central lagstiftning och inga verkställande

myndigheter. Folkrätten utgörs till största del av sedvanerätten, vars regler i

princip efterlevs av alla stater. Sedvanerätten består även av fördrag som ingåtts

                                                                
103 Wiklund, a.a.s. 114.
104 Bengoetxea, a.a.s. 23.
105 Peczenik, a.a.s. 133 f.
106 F. 354-430†.
107 D. 1160
108 F 1225-1274†.
109 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s 293ff.
110 F. 1583-1645†.
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mellan olika stater.111 Eftersom folkrätten är en rättsordning som är accepterad av
nästa alla stater i världen kan den ses som en övergripande rättsnorm som skall

efterlevas.

På 1700-talet utvecklade tysken Wolff112 naturrätten till att vara en pliktlära, denna

lära beskrev de plikter den enskilda människan hade gentemot sig själv och andra.

Samtidigt utvecklade fransmannen Montesquieu en naturrättsuppfattning som

innebar att gällande rätt i en stat skall utvinnas ur konkreta avgöranden och inte ur

vissa förnuftsgrundsatser.113

5.1.4 Den tredje läran

Peczenick talar i sin bok ”Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och

juridisk argumentation” om en tredje lära som är en optimal avvägningslära mellan

rättspositivism och naturrätt. Denna lära skulle undvika naturrättens vaghet och

dess filosofiska svagheter, samtidigt som den skulle medge det nödvändiga

sambandet med etiken. Peczenik hävdar att MacCormicks och Weinbergers läror

är en avvägning mellan rättspositivism och naturrätt.114 Detta skulle leda till att

EG-rättens rättslära skulle utgöra en avvägning mellan normer, vars giltighet är

oändlig i tid och rum, och normer som härrör från bland annat den politiska

makten. Normen har dock inget samband med etiken eller moralen, utan är endast

ett resultat av samhällets sammansättning och människans vilja.

5.1.5 Rättsrealismen

Den danske rättsteoretikern Rasmussen kritiserar Bengoetxeas påstående om att

EG-rätten skulle bygga på rättspositivistiska tankar. Han anser att EG-rätten

bygger på rättsrealistiska tankar.

                                                                
111 Wiklund, a.a.s. 208f.
112 F. 1679-1754†.
113 Tamm, a.a.s 296ff.
114 Peczenik, a.a.s. 148 f.
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Rättsrealismen har utvecklats ur den sociologiskt inriktade juristen Pounds 115

arbeten. Han såg rätten som en ”samhällelig ingenjörskonst” (social engineering).

Den amerikanska realismen har utvecklats av Frank, Llewellyn och Holms. Holms

utvecklade prognosteorin som skulle leda till förutsägbarhet om hur en domare

skulle döma. Den danske rättsteoretikern Ross bekänner sig också han till

rättsrealisterna.116 Rasmussen säger själv att hans rättsteoretiska syn bygger på

Ross rättsteoretiska uppfattning.

I sin avhandling ”On law and policy in the ECJ” visade Rasmussen att Domstolen,

enligt hans tycke, hade överträtt sitt legitima tolkningsutrymme. Rassmussen är en

rättsrealist som utgår från regelskepticism och värderealism och anklagar

Domstolen för att ignorera EFG:s skrivna rättsregler. Detta leder till resultat att
Domstolen meddelar domar som bygger på domarens egna politiska och moraliska

uppfattningar. Enligt Rasmussen leder detta till att Domstolen missbrukar sin

ställning som domstol. Vidare menar Rasmussen att rättsregelns innehåll ej ger

något svar på om Domstolen har gått utanför sitt tolkningsutrymme. Han menar att

tolkningsutrymmet bestäms av om omgivningen accepterar Domstolens

bedömning. Omgivningen utgörs av medlemsstaternas parlament, regeringar,

myndigheter och andra institutioner.

Enligt Rasmussen bestäms Domstolens tolkningsutrymme genom tre olika

situationers lagtolkning. Dessa är, för det första, att bestämmelsen ger domaren ett

betydande utrymme för tolkning och domaren har att hålla sig inom den vaga
textens gränser. För det andra är fördraget ”tyst”. Exempel där Domstolen har

tolkningsutrymme trots att fördraget är tyst utgörs avgörandet där det stipuleras att

EG-rätten har företräde framför nationell lagstiftning. För det tredje, en situation

där Domstolen väljer en tolkning som står i strid med texten i fördraget.

Rasmussen anser att det finns tillåten och otillåten aktivism hos Domstolen. Han

framför emellertid ingen metod för hur tolkningsutrymmet skall kunna utrönas

innan Domstolen har avgjort målet.117

                                                                
115 Han har haft stort inflytande på den amerikanska rättsrealismen, som är att samlingsnamn på
från varandra fristående rättsteoretiker som verkade i USA under 1900-1950-talet. (f. 1870 -
1964†).
116 Strömholm, a.a.s. 96 ff.
117 Wiklund, Juridik är att vilja – om gränserna för EG-domstolens tolkningsutrymme, Europa
perspektiv, 1998, s. 129.
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Harvardprofessor Joseph Weiler118 kritiserar Rasmussens påståenden om att
Domstolen överträder sitt legitima tolkningsutrymme. Han anser inte att

Rasmussen, i sin avhandling, för fram någon metod som visar hur det går att

avgöra om Domstolen överträder sitt tolkningsutrymme. Weiler anser att

Rasmussen endast beskriver hur EG-domstolen arbetar. Han ansåg att den

måttstocken Rasmussen använde sig av, för att bestämma Domstolens

tolkningsutrymme, inte var tillräckligt vetenskaplig. Den bedömningsgrund

Rasmussen använde sig av var den ”sociopolitiska omgivningen”. Detta verktyg

ansåg Weiler vara allt för trubbigt och kunde därför inte användas som ett

rättsvetenskapligt instrument. Wiklund anser att Weilers kritik är berättigad.

Weiler anser vidare att Rasmussens ståndpunkt, i och med sin avhandling, gör att

hans rättsteoretiska syn hör hemma hos den extrema form av amerikansk
rättsrealism som kallas för Critical Legal Studies (CLS).119

Den engelska rättsteoretikern T.C. Hartley anser att utmärkande drag hos

Domstolen är att dess beslut bygger på policy. Han anser att de politiska inslagens

syfte är att förstärka gemenskapen, utvidga omfånget och effektiviteten av EG-

rätten samt utvidga institutionernas makt. Hartley anser att Domstolen inte

överträder sitt tolkningsutrymme när Domstolen väljer mellan två eller flera fullt

legitima och tänkbara alternativ med hjälp av policy. Det är dock inte godtagbart

att Domstolen legitimerar ett mål utifrån policy. Det vill säga att Domstolen

överträder sin befogenhet då policy bestämmer utgången på målet.120

5.1.6 Critical Legal Studies

CLS är en amerikansk form av nyrealism. Denna filosofiska skola anser att regler

och tolkningsprinciper inte leder domaren till en bestämd rättslig lösning som är

korrekt. Istället använder sig domstolen av sitt tolkningsutrymme, som i sin tur

styrs av domarnas allmänna politiska grundsyn. Med andra ord blir domarens

politiska grundsyn avgörande för normens innehåll. CLS anser att rätten ej kan ge

domaren någon vägledning överhuvudtaget i det enskilda målet, eftersom rätten är

                                                                
118 Som av vissa rättsteoretiker anses vara rättspositivt, medan andra anser att han bekänner sig till
den rättsrealistiska läran.
119 Wiklund, a.a.s. 23.
120 Hartley, The Foundations of European Community Law, s. 78 ff.
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obestämbar och motsägelsefull. Detta leder till at domarens avgörande blir
politiskt.121

CLS grundades som en reaktion mot den, i deras tycke, allt för naturvetenskapliga

inriktning den rättsteoretiska forskningen hade intagit. CLS anser att teori och

filosofi är ett viktigare inslag i den rättsliga argumentationen och

rättstillämpningen än systematiserandet av vetenskapliga empiriska data.122

5.2 EG-domstolens tolkningsläror

5.2.1 Inledning

Domstolen utgår från en språklig-grammatisk tolkning (lingvistisktolkning),som

utförs logiskt, för att sedan gå vidare till en systematisk språklig-grammatisk

tolkning (kontextuell tolkning).123 Detta betyder att de enskilda bestämmelserna

tolkas i förhållande till sitt sammanhang, det vill säga i förhållande till sin plats i

fördraget och i enlighet med EG-rätten i allmänhet. Vid tolkningen måste

Domstolen ta hänsyn till fördragets hela systematik. Den kontextuella tolkningen

används ofta tillsammans med den teleologiska tolkningsmetoden. Vid den

teleologiska metoden utgår Domstolen från bestämmelsens antagna syfte.124 Syftet

relateras till övergripande målsättningar som uttrycks i fördragets ingresser

(preambler) och i ledande ”principartiklar”. Exempel på principartiklar är artikel 2
och 3 i EGF.125 De motiv som uttrycks i ingressen är ej formellt bindande men är

viktiga för att kunna sätta in fördragen i en viss historisk utveckling. Det finns

hänvisning till preambeln i flera mål, bland annat Van Gend en Loos.126 Domstolen

hänvisar ibland till ”effet utile”. Det betyder att Domstolen hänvisar till nyttan och

                                                                
121 Wiklund, a.a.s. 80f.
122 Wiklund, a.a.s 80.
123 Mål 283/81 CILFIT [1982] kan ses som ett exempel på en lingvistisk (språklig-grammatisk)
tolkningsmetod. Punkt 19 i samma mål exemplifierar en systematisk tolkningsmetod.
124 Mål C-46/93 och mål C-48/93 Brasserie du pêcheur (Factortame III) p.39 utgör exempel på en
teleologisk tolkningsmetod. I målet 6/60 Humblet [1960] utgick Domstolen från en
bokstavstolkning för att sedan gå vidare för att se på ändamålet. I mål 6/72 Continental Can
[1973] framkommer flera olika tolkningsmetoder. Likaså i Francovich-målet; Mål C-6,9/90
Francovich [1991].
125 Lysén, a.a.s. 132 f.
126 Mål 26/62 Van Gend en Loos [1963]. Strömholm, a.a.s. 265.



40

ändamålet med regleringen.  Detta väger upp en del av de brister som uppstår på
grund av att EG-rätten saknar förarbeten.127

5.2.2 Språklig-grammatisk tolkning

Vid en språklig-grammatisk tolkningsmetod utgår tolkningen från ordalydelsen

och den grammatiska meningen i regeln. Tolkningsprocessens första stadium är att

fastställa regelns mening. Undernivån till regelns mening utgörs av

uttryckens/ordens enskilda (lexikaliska) innebörd. För att tolka enligt den språklig-

grammatiska metoden används en syllogism.128 Syllogism är en slutledning som

framgår från två förutsatta omdömen; premisser. En slutledning är en
tankeoperation som leder till att en eller flera satser, så kallade premisser, sluter sig

till en ny sats som utgör slutsatsen.129

En logisk slutledning (subsumtion) är en följd av satser som leder till att slutsatsen

antas följa av premisserna. I deduktiva slutledningar, det vill säga härledning, skall

det från sanna premisser alltid följa en sann slutsats. Detta betyder att vid

deduktion krävs att slutledningen i vilket slutsatsen med logisk nödvändighet följer

av premisserna. Vid induktion från sanna premisser kan slutsatsens sanning endast

antas vara provisorisk, därför att det ej finns någon garanti för att premisserna är

uttömmande.130

                                                                
127 Strömholm, a.a.s. 379.
128 Strömholm, a.a.s. 447.
129 För en schematisk beskrivning se bild 3.
130 Strömholm, a.a.s. 447 ff.

Premiss A + Premiss B = SLUTLEDNING = Syllogism

Slutledning 1 = tankeoperation ?  premiss 1
Slutledning 2 = tankeoperation ?  premiss 2

       Slutledning 3 = tankeoperation ?  premiss 3 osv.
Premiss 1 + Premiss 2 + Premiss 3 = ny sats = SLUTSATSEN

Bild 3
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Den ”äldre” rättspositivisten gör en språklig-grammatisk tolkning av en rättsregel
och stannar därefter i sina resonemang om vad som är gällande rätt.

5.2.3 Systematisk tolkning

I den systematiska tolkningsteorin finns det ingen klar gräns mot den språkliga-

grammatiska tolkningsteorin. En skillnad är att lagstiftaren respekterar

konsekvenser och utformningen av rättssystemet i sin helhet. Vid systematisk

lagtolkning ses rättordningen som ett system där olika rättsregler kompletterar,

bildar undantag eller förtydligar andra rättsregler. Vid systematisk tolkning ser

man detta samband och använder sig av det vid tolkning av olika rättsregler.
Denna metod ses som arbets- och processekonomiskt lönsam. Metoden ingår ofta i

den så kallade objektiva lagtolkningen. Vad som kännetecknar den systematiska

tolkningsmetoden är att metoden leder till en precisering eller utfyllnad av en

annan lagregel. Vidare leder metoden till att en rättsregel förutom sitt primära

tillämpningsområde också får ett sekundärt tillämpningsområde. Metoden strävar

efter att åsidosätta oförenligheter mellan lagregler. En lagregel kan vara oförenlig

på ett logiskt, fysiskt eller moraliskt sätt.131

Till systematisk tolkning hör också en tolkning som bestämmer innebörden och

tillämpningsområdet i en lagregel med hänsyn till lagens rubrik, i vilken del av

rättsordningen, i vilken lag samt i vilken del av lagen denna regel förekommer, det
vill säga sätta in regeln i dess sammanhang.132

Både inom rättspositivismen (Hart) och rättsrealismen finns det varianter som

nöjer sig med att tillämpa en systematisk tolkningsteori. Detta gör att de båda

rättslärorna flyter samman och leder till att det är svårt att dra en klar gräns till

vilket område en rättsvetenskapsman sympatiserar med.

                                                                
131 Strömholm, a.a.s. 452ff.
132 Peczenik, Juridikens metod problem, s. 99 ff.
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5.2.4 Teleologisk tolkning

5.2.4.1 Inledning

Slutligen hör till EG-rätten en tolkningsmetod som har till syfte att fylla ut de

luckor som uppkommer i lagen till följd av den systematiska tolkningen. Detta är

den teleologiska tolkningsmetoden.

Den teleologiska tolkningsmetoden är en variant på naturrätten. Den hade sin

”höjdpunkt” under antiken och i europeisk medeltid. Den teleologiska metoden

fick starkast fotfäste i de katolska länderna i Europa. Enligt denna metod styrs

rätten av en högre rättsordning med eviga och allmängiltiga rättsregler. Vad denna
högre ordning består av, har varierat över tiden. Den har bland annat utgjorts av

Guds vilja, förnuftets ordning, människans instinkter eller minimala etiskt

nödvändiga regler.133

Den teleologiska tolkningsmetoden används oftare vid den fria tolkningsstilen än

vid den bundna tolkningsstilen.134 Nedan kommer jag att redogöra för några av de

inriktningar den teleologiska tolkningsmetoden kan ha.

Klassisk teleologisk tolkning

Vid teleologisk tolkning anknyter tolkningen till olika värdeomdömen i samhället

som är accepterade. Dessa värdeomdömen, även kallade ändamål, behöver ej
finnas uttalade i exempelvis förarbeten för att vara giltiga. Den teleologiska

tolkningsmetoden kan uppdelas i den klassiska och den radikala skolan. Under

1800- och 1900-talet växte den klassiska teleologiska tolkningsmetoden fram. En

av de första att föra fram den klassiska skolan var den tyske rättsvetenskaps-

mannen von Ihering. Enligt honom bör lagtolkningen vara utformad så att hänsyn

bör tas till vissa intressen. Dessa intressen är bland annat ära, kärlek, materiella

gods, frihet, utbildning, religion, konst och vetenskap. Skyddet för dessa omdömen

uppkom genom en teleologisk tolkning av rätten.135

                                                                
133 Strömholm, a.a.s. 82.
134 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 150.
135 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 366 f.
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Den fria teleologiska tolkningen
En rättsvetenskapsman som har fått stor betydelse för den amerikanska

tolkningsutvecklingen är fransmannen Francois Gèny. Han företräder den så

kallade ”fria vetenskapens forskning”.136 Han preciserade och utvecklade von

Iherings klassiska metod. Enligt Gèny finns det ingen lagtolkningsmetod som

befriar domaren från att göra ”ett kreativt val” mellan olika tänkbara alternativ.

Vid ”lätta” mål skall lagtexten användas som enda tolkningsunderlag. Vid

”svårare” mål skall andra rättskällor användas vid tolkningen. Om dessa källor inte

ger någon ledning eller lösning på problemet har domaren rätt att göra en fri

tolkning för att på så sätt lösa problemet. Domaren skapar på detta sätt ”den fria

rätten”. Skapandet av ”den fria rätten” sker genom att domaren granskar de

intressen som skall skyddas av lagen. Domaren skall vid sin bedömning också ta
hänsyn till rättvisa och samhällsnytta. Han skall även ta hänsyn till sina personliga

känslor samt använda sin intuition vid tolkningen.137

Den tyska frirättsskolan

Den tyske frirättsskolan med företrädaren Ehrlich följde Génys principer.

Radikal teleologisk tolkning

Den radikala teleologiska skolan hade en företrädare vid namn Kantorowicz.

Denna skola gick ut på att vid svåra mål fick domaren använda sina egna

värderingar och intuitioner, för att bedöma intressena och skapa ”den fria rätten”.

Den amerikanska rättsrealismen bygger sina tankar på Kantorowicz teorier.138

5.2.4.2 Den teleologiska tolkningsmetodens funktion för EG-rätten

Den teleologiska tolkningsmetoden är en funktionell tolkningsmetod, det vill säga

tolkningen utgår från ändamålen. För EG-rätten innebär detta att tolkningen sker

utifrån fördragets allmänna målsättningar. De allmänna målsättningar som här

åsyftas är de som befrämjar integrationen inom EG. Domstolen går dock utöver

vad som vanligtvis brukar benämnas teleologisk tolkningsmetod. Den talar om en

viss bestämmelses ”effet utile”, som översätts med bestämmelsens nyttiga verkan

                                                                
136 Libre recherche scientifique.
137 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 150 f.
138 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 366 f.
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med avseende på EG:s funktionsduglighet. Den verkan som en reglering kan ha,
leder till att skapa en policy, det vill säga att ett nytt innehåll skapas.139

5.2.5 Sammanfattning

Oberoende av tolkningsmetod kan all tolkning bli mer nyanserad. Detta sker

genom att det slutgiltiga tillämpningsområdet för en rättsregel blir snävare än om

tolkningsmetoden skulle ha använts enligt sin lära. Detta sker genom en

reducerande eller restriktiv tolkning. På liknade sätt kan den enskilda rättsregeln få

en vidare tolkning. Detta sker genom en extensiv- eller analogitolkning.

Indelningen i reducerande, restriktiv, extensiv och analogi sker efter vilket

tolkningsresultat som framkommer, ej efter vilken tolkningsmetod som används.140

Teleologisk tolkning är premisser som leder till en slutsats. Det finns subjektiv och

objektiv teleologisk tolkning. Vid den subjektiva tolkningen är det lagstiftarens

vilja som tolkaren försöker att följa. Tolkaren söker ofta ledning i förarbetena. Vid

den objektiva tolkningens metoden försöker tolkaren att lösa problemet genom att

väga olika sak- och auktoritetsskäl, som stöder slutsatsen för ändamålet, mot
                                                                
139 Lysén, a.a.s. 133. Exempel på mål där b l a Hartley anser att Domstolen har gått utanför sitt
tolkningsutrymme är: mål 294/83 [1986] Les Verts, mål C-192/89 Sevince [1990], mål C-221/88
Busseni [1990] och mål 267-9/81 SPI [1983].

Sådan tolkning som innebär
skapande av en mer generell norm
– analogi

Extensiv tolkning

Bokstavstolkning

Restriktiv tolkning

Reducerande tolkning

Bild 4

Bilden är hämtad från Peczenik – Vad är rätt? s. 340.
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varandra. Tolkningen går bakom förarbetena och väger olika skäl mot varandra.
Vid objektiv tolkning går man djupare än vid subjektiv tolkning.141

Vissa anser att teleologisk tolkningsmetod skall användas som en sista utväg.142

Andra anser att metoden bör användas vid reducerande och analogiska tolkningar,

men ej när tolkningen är restriktiv eller extensiv. 143

                                                                                                                                                                                                 
140 Peczenik, a.a.s. 338 f. För en schematisk bild se bild 4.
141 Peczenik, a.a.s. 364 f.
142 Den klassiska uppfattningen.
143 Peczenik, a.a.s. 366.
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6 Kompetensfördelningen mellan EU:s institutioner

6.1 Inledning

Institutionerna inom EU är inbördes helt självständiga. Strukturen mellan dem

utgörs av kompetensfördelningen som sker genom EGF.

Utöver den kompetensfördelning, som uttrycks genom EGF, finns det mellan

institutionerna en fördelning av kompetensen som ej regleras av EGF. Denna

kompetensfördelning utgörs främst av Domstolens tagna kompetens och de andra
institutionernas tysta medgivande till denna handling.

6.2 Maktfördelningen

Den tredelade maktfördelningen av den legislativa, exekutiva och judiciella

kompetensen bygger på Montesquieus maktlära om att all makt i en stat ej skall

ligga i en hand.144 Inom EU ligger den lagstiftande makten hos Rådet, den

verkställande makten ligger hos Kommissionen och den dömande makten hos

Domstolen. Denna fördelning av kompetensen inom EU är dock inte absolut.

Kommissionen har förutom den exekutiva makten även en initiativtagande roll
inom EU. Samtidigt har Parlamentet en pådrivande och kontrollerande roll.

Förutom att Domstolen skipar rättvisa skapar den även rättsregler genom sina

domslut. Det innebär att Domstolen inverkar på den politiska och juridiska

integrationen genom sin särskilda position i förhållande till de andra

institutionerna.145

Domstolen har en speciell roll. Samtidigt som den skall vara en del av EU:s

institutioner, har den till uppgift att kontrollera att institutionerna håller sig inom

ramarna för de befogenheter som dessa har tilldelats genom fördraget.146 Det ligger

inom Domstolens kompetensområde att samtidigt som den bevakar de andra
                                                                
144 Det ursprungliga syftet med denna maktdelning var att tyranni på så sätt skulle undvikas.
145 Wiklund, a.a.s. 45 och Melin, a.a.s. 68 ff.
146 Lysén, a.a.s. 85 f.
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institutionerna skall den bevaka sig själv.147 Domstolen har i mål 66/80 och mål
314/85 fastslagit, utan att direkt uttala det, att Domstolen enligt EG-rätten har den

yttersta kompetensen att definiera EG-rättens räckvidd.148

Bevakningen av institutionerna sker genom att Domstolen har behörighet att pröva

en ogiltighetstalan enligt artikel 230(2). Likaså har Domstolen enligt artikel 232

rätt att pröva om någon av institutionerna har brustit i sin plikt att handla

(passivitetstalan).149

6.3 Intressemotsättningar

Det finns inom EU tydliga intressemotsättningar mellan medlemsstaternas och

gemenskapens intressen. Generellt kan det sägas att Kommissionen, Parlamentet

och Domstolen är mer integrationsbenägna i förhållande till Rådet och

medlemsstaterna som är mer angelägna att bevaka de nationella intressena. Mer

preciserat företräder främst Rådet och det Europeiska rådet medlemsstaterna

medan Kommissionen företräder det gemensamma europeiska intresset.

Parlamentet företräder det europeiska politiska intresset, som kan sammanfalla

med medlemsstaternas politiska intresse, medan Domstolens skyddsintresse är den

europeiska rättsordningen.150

Den avgörande makten ligger hos Rådet och i sista hand hos det Europeiska rådet.
Detta betyder att den största makten ligger hos medlemsstaterna. Kommissionen

har en stark ställning när det gäller EU:s administration och utveckling, medan

Parlamentets makt fortfarande är relativt svag trots det ökade inflytandet.

Domstolen har en betydande politisk makt genom att den har till uppgift att slå

vakt om de angivna fördragsmålen i EGF.151

Det som är karaktäristiskt för all verksamhet och alla beslut inom institutionerna är

EU:s legala karaktär. Detta betyder att alla beslut som fattas måste ha en tydlig

                                                                
147 Wiklund, O., Rättspositivism, EG-rätten och problemet med den kreative domaren, s. 334.
148 Mål 66/80 International Chemical Corporation [1981] och mål 314/85 Foto-Frost [1987].
149 Lysén, a.a.s. 86.
150 Bernitz, a.a.s  74ff.
151 Bernitz, a.a.s  75f.
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legal bas genom de kompetenser som finns inom EU och i de beslutsformer som
stipuleras i fördragen.
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7 Analys av EG-domstolens tolkningsutrymme

7.1 Inledning

Det är svårare att kunna utröna vilken tolkningsprincip Domstolen använder sig av

än vad det vid den första anblicken verkar att vara. I de mindre komplicerade

målen är det inte svårt att se att domstolen använt sig av en språklig-grammatisk

tolkningsmetod.152 Det uppstår emellertid nästan omedelbart problem. Detta

problem härrör från EG-rättens karaktäristiska utformning. Detta  leder till att de

flesta mål av Domstolen kräver en mer ingående analys för att det skall kunna
utrönas vilken tolkningsmetod Domstolen har använt sig av i det enskilda målet.

Att analysera enskilda mål för att utreda vilken tolkningsmetod som ligger bakom

det enskilda målet ligger utanför denna uppsats. Detta gör att jag endast kommer

att hänvisa till mål såsom en exemplifiering av Domstolens tolkningsmetoder. Jag

kommer nedan att analysera vad dessa tolkningsmetoder har för betydelse för

Domstolens tolkningsutrymme.

7.2 Utformningen av EG-rätten

7.2.1 Argument för att EGF skall vara en ramlag

Den EG-rätt som uttrycks i EGF är skriven som en ramlag och för att fylla denna

ramlag med innehåll krävs tolkning av enskilda mål. På så sätt växer innehållet i

fördraget och rättsreglerna får en mer konkret innebörd. Det finns fördelar med

detta sätt: För det första är all lagstiftning en kompromiss av olika faktorer. För det

andra är det omöjligt att förutse alla tänkbara varianter av problem som kan

uppstå. För det tredje är det svårt att lagstadga om framtidens varianter på

problem. Den fjärde fördelen med att utforma fördraget som en ramlagstiftning är

att detta leder till att rättsreglerna blir giltiga för en längre period. Hur länge beror

på vilket område lagstiftningen avser. Inom innovativa områden, såsom data och

teknik, där utvecklingen sker oerhört fort är ofta en reglering inaktuell redan innan

                                                                
152 För beskrivning av lättare och svårare fall se ovan i kap 5.2.4.1.
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den har stadfästs. För det femte krävs det att ett sådant samarbete, som EU utgör,
är så kostnads- och tidseffektivt som möjligt, annars riskerar samarbetet att rinna ut

i sanden. Ovanstående argument är för en lag som anger ramarna för vad som skall

gälla.

För att lösa lagstiftningsproblematiken inom EU krävs det kompromisser på ett

annat politiskt plan, än vad som är fallet inom en medlemsstat. Detta beror på den

politiska sammansättningen inom Rådet. Varje medlemsstat representeras av sina

ministrar, vilket gör att den politiska sammansättningen är varierande. Inom varje

”block”, socialistiskt och liberalt, finns det stora variationer mellan

medlemsstaterna. Detta kan leda till att den bästa tänkbara lösningen måste arbetas

fram för att en reglering skall kunna stadgas. Vid kompromisser krävs det ofta så
kallad ”kohandel”, detta för att det är omöjligt att vara helt överens eller ens uppnå

kvalificerad majoritet vid beslut. Med kohandel menar jag att en minister godtar ett

förslag i utbyte mot att någon annan minister godtar ett annat förslag som ej är

optimalt för dennes medlemsstat. Det blir ett givande och tagande för

medlemsstaterna, varje medlemsstat förhandlar sig fram till den bästa möjliga

lösningen ur medlemsstatens synvinkel. Kompromissandet har även stor betydelse

vid beslutsfattandet på grund av att ministrarna skall ha sin lojalitet hos sina

nationsmedborgare. Eftersom det är hos dem deras handlande måste accepteras.

Om nationsmedborgarna ej har något förtroende för sina ministrar finns det risk att

medborgarna röstar annorlunda i nästa val.

Röstningen i Rådet har en allt mer betydelsefull roll, eftersom de flesta

lagstiftningsförslag endast kräver kvalificerad majoritet. Antalet röster i Rådet är

uppdelade efter hur många invånare varje medlemsstat har. Detta kan leda till att

några medlemsstater går samman och bildar en majoritet för att sedan förhandla

med fler stater så att kvalificerad majoritet uppnås.

Innan en reglering kommer till Rådet har regleringen behandlats av

Kommissionen. Kommissionens förslag till Rådet grundar sig på gemenskapens

bästa, eftersom Kommissions lojalitet ligger hos gemenskapen. Detta leder till att

en konflikt kan uppstå mellan Rådet och Kommissionen. Orsaken till detta är att

Kommissionen eftersträvar bästa möjliga samarbete och största möjliga
integration, samtidigt vet Kommissionen att de förslag den ger till Rådet ej får vara
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hur långtgående som helst, eftersom det då finns en risk för att regleringen ej antas
i sitt ursprungliga skick och syftet med regleringen går förlorad.

Vid lagstiftning är det omöjligt att reglera alla tänkbara varianter som finns. Det är

också omöjligt att kunna lagstifta om varianter som inte ens existerar. Att försöka

detaljlagstifta är ej kostnads- eller tidseffektivt. Det skulle vara omöjligt att

detaljlagstifta rent praktiskt, särskilt om man ser på hur lagstiftningsprocessen går

till med kompromisser och beslut som måste tas med kvalificerad majoritet.

Om fördragen utformas till en detaljreglering blir rättsreglerna stela och

förändringen av reglerna kommer att gå sakta. Detta skulle leda till att rättsreglerna

skulle kunna bli delvis inaktuella och regleringens syfte skulle då inte uppfyllas.
Syftet med en reglering är att den skall föreskriva vilket handlande som är

accepterat inom samarbetets ramar.

Giltigheten för en rättsregel blir längre om den är mer generellt utformad. Detta är

särskilt viktigt när utvecklingen i samhället går fort. För att på något sätt kunna

följa med i denna utveckling krävs att rättsreglerna är allmänt hållna så att

tillämpningensområdet av regeln kan ändras med hjälp av Domstolen.

För att kunna föra ett så omfattande samarbete som EU framåt krävs det att

utformningen av rättsreglerna är så effektiva som möjligt. Ett sätt att uppnå

effektivitet i beslutsfattandet är att göra rättsreglerna så rationella och
ändamålsenliga som möjligt utifrån de förutsättningar gemenskapen ger och

beslutsfattandet tillåter.

7.2.2 Argument mot att EGF skall vara en ramlag

De argument som kan framföras mot att en lagstiftning skall ske genom ramlagar

är för det första att förutsägbarheten blir låg, i vart fall då regleringen är ny. För

det andra blir även förutsebarheten låg, då det på förhand blir svårt för den

enskilda EU-medborgare och den enskilda medlemsstaten att sluta sig till hur

Domstolen kommer agera. För det tredje blir inte regleringens utformning över
tiden lika stark som om regleringen inte tillkommit genom lagstiftning. För det
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fjärde kan legitimiteten bli låg. För det femte är det svårt att veta hur långt
domstolen kan gå i sin utfyllnad av rätten, utan att den går utanför sin befogenhet.

För en medlemsstat är det viktigt att förutsägbarheten är hög, eftersom de

nationella reglerna ej får strida mot EGF. Förutsägbarhet är också viktigt för

samarbetet, eftersom samarbetets gränser definieras genom rättsreglerna. Till sist,

men inte minst, är förutsägbarheten viktig för de enskilda EU-medborgarnas

rättssäkerhet.

Det är viktigt för medlemsstaterna och den enskilda EU-medborgaren att på

förhand kunna på förhand veta hur Domstolen kommer att agera. Det vill säga

kunna förutse hur Domstolen kommer att agera. Det är viktigt ur
rättssäkerhetssynpunkt att den som ett beslut kan drabba har möjlighet att räkna

med ett viss agerande från en institution, som har möjlighet att fatta beslut som

påverkar någon annan. Detta betyder att det är viktigt att ”alla” vet hur långt

Domstolens befogenhet sträcker sig. Inte minst för att alla skall veta inom vilket

område Domstolen kan fatta bindande beslut eller vidtag åtgärder som berör andra.

I de fall en rättsregel ej uttrycks genom lagstiftning är det lättare att ändra en

reglering genom att Domstolen avgör frågan på ett annorlunda sätt än vad som

tidigare har skett.153 Detta gör att samarbetet inom EU kan utvecklas i en riktning

som ej har legitimerats av medlemsstaterna. Lex posterior derogat priori gäller.154

Det är svårt för en medlemsstat att kräva att en reglering skall ändras. Det är även
en tidskrävande process och under processens gång gäller regleringen.

Rättsregelns legitimitet kan bli låg om samarbetets utveckling har skett fortare än

vad medlemsstaterna är villiga att acceptera. Det finns mål där Domstolen har varit

tvungen att i senare mål minska samarbetes omfattning.155

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att Domstolens tolkningsutrymme kan

fastställas på ett säkert sätt. Här spelar legitimiteten en stor roll på så sätt att

                                                                
153 Detta har skett genom att Domstolen i mål C-267 och 268/91, Keck backade från utvidgningen
som skett i ett tidigare fall.
154 Senare utfärdad reglering (praxis) gäller före tidigare reglering eller praxis.
155 Se mål 8/74 Dassonville [1974] och 249/81 Buy Irish där Domstolen i mål C-267 och 268/91,
Keck tog tillbaka en del av sitt ställningstagande som framgick enligt de första målen.
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rättsreglerna måste vara godkända och ha förankring hos medlemsstaterna,
eftersom det är de som skall följa reglerna.

För att på något sätt skydda medlemsstaterna från ovanstående, vad jag anser vara,

faror krävs det att Domstolens behörighet och befogenhet är klart definierad. Det

måste utarbetas en metod som fastställer Domstolens befogenhet i den enskilda

rättsregeln. Detta är dock inget som ligger inom ramen för denna uppsats.

EG-rätten utgör till den största delen en lex fori, det vill säga den är domstolens

lag. Det är domstolen som utvecklar EG-rätten vars fundament uttrycks genom

EGF och de principer som kommer fram där. Domstolens avgöranden är ett uttryck

för lex ferenda, det vill säga uttrycker rättsregeln som man önskar se den utformad
för framtiden. Praxis uttrycker även lex lata, det vill säga är ett uttryck för gällande

rätt. Det är inte alla gånger önskvärt att rättsreglerna i EG-rätten uttrycker lex lata

genom Domstolens praxis. Detta på grund av att det vid utformningen av

rättsregler genom praxis blir dels förutsägbarheten av en rättsregels innebörd låg

och dels blir det svårt att överblicka rättssystemet.

7.2.3 Utformningen av sekundärrätten

Sekundärrätten inom EG-rätten måste vara utfärdade inom ramen av primärrättens

regler. Detta gör att de övergripande principerna måste vara uppfyllda för att de
rättsakter som tillkommit av EG:s institutioner (sekundärrätten) skall vara giltiga.

Detta betyder att om en sekundär rättsakt strider mot de grundläggande

principerna, som framgår av EGF, skall den vara ogiltig. Det är Domstolens roll att

tolka om en sekundär rättsakt strider mot primärrätten. Det är en svår uppgift på

grund av primärrättens oklara och oprecisa utformning. Problemet är att vid

utformningen av primärrätten har politiska kompromisser använts.

Sekundärrättens utformning skapar problem på så sätt att de rättsregler som

utformas genom förordningar är bindande i sin helhet för medlemsstaterna, medan

direktiv endast föreskriver ett resultat som det är upp till medlemsstaterna att

förverkliga. Detta förverkligande skall ske inom ramen för den nationella
lagstiftningen och leder till att regleringen på vissa områden skiljer sig åt mellan

medlemsstaterna. Detta kan vara till nackdel för samarbetet. Vidare finns det
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rättsregler som endast anger miniminivåerna på en medlemsstats reglering. Detta
gör att det kan finnas nationella regleringar som strider mot EGF och de allmänna

principer som uttryckts i EGF och av Domstolen.

7.3 EG-domstolens rättsläror sett ur en rättsteoretisk synvinkel

Jag anser att det är viktigt att analysera Domstolens tolkningsutrymme ur en

rättsteoretisk synvinkel. För att på så sätt kunna diskutera vilken rättslära EG-

rätten bygger på, närmare bestämt ange i vilken rättsteoretisk lära man kan placera

in EG-rätten.

Den rättspositivistiska syn som Kelsen och Hart förespråkar, att rättsreglerna skall

utgöra ramen för domstolens beslut, är endast tillämplig på Domstolen i vissa fall.

Det är i de fall primär- och sekundärrätten stagdar hur Domstolen skall döma. Som

ovan i kapitel 5.2.1 har visats är det inte alltid så. I de fall Domstolen följer vad

primär- och sekundärrätten stadgar kan man säga att Domstolen använder sig av en

rättspositivistisk syn. Jag anser att i mål som är lätta att bedöma, det vill säga mål

som kan avgöras med hjälp av primär- och sekundärrätten, kan Domstolen sägas

tillämpa en rättspositivistisk syn.

Hart har utvecklat detta och säger att domaren får använda sitt fria skön inom

ramen för rättsreglerna. Detta synsätt stämmer bra överens med hur Domstolens i
vissa mål dömer. Dworkin håller med om detta, med det undantaget att det fria

skönet inte är ett uttryck för domarens godtycke. Samtidigt avgörs flera mål genom

att rättsregler tillämpas som ej kommer till uttryck genom EG-rätten på annat sätt

än genom praxis. I vissa mål skapar Domstolen till och med rättsregler. Hur skall

då det förklaras?

Jag anser att de mer svårbedömda målen ger uttryck för en rättsrealistisk syn.

Vidare anser jag att de svårare målen avgörs utifrån en rättsrealism som liknar den

som Hartley beskriver. Det vill säga att Domstolens avgörande bygger på policy.

Med detta menas att det politiska inslaget i besluten legitimeras utifrån det

grundläggande syftet med samarbetet inom EU. Det går ej att skilja politik och
juridik på samma sätt som i en medlemsstat, vilket leder till att Domstolen kan föra
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samarbetet framåt. Med detta menar jag, att i en medlemsstat har inte politiken
samma möjlighet att påverka juridiken, eftersom juridikens roll i en medlemsstat är

att i huvudsak reglera förhållandet mellan olika parter. Juridikens roll inom EU är

lite annorlunda, en central uppgift för Domstolen är att föra integrationen framåt

inom de ramar, och mot de mål, som medlemsstaterna har kommer överens om.

Målen med samarbetet ställs upp av politikerna. Detta leder till att politiken får en

mer betydelsefull roll för juridiken än vad som är fallet i en medlemsstat.

Problemet med denna lära att policy är en mjuk ”komponent” (soft law), vilket

leder till att den naturvetenskapliga exaktheten, som oftast eftersträvas i juridiken,

får stå tillbaka. Ett annat problem är att policy är mer föränderligt än fasta

grundläggande mänskliga normer och andra normer.

En annan nackdel med Harleys rättsrealistiska syn är att förutsägbarheten minskar i

och med att policy används. Jag anser dock att det i de flesta mål ändå används

någon form av policy trots att detta ej uttalas. Därför anser jag att det är bättre att

redovisa den policy som används, för att på så sätt legitimera den policy som

Domstolen har ansetts vara viktig för målet.

Den tredje läran, som Peczenik anser att MacCormick, Weinberger och

Bengoetxea förespråkar, anser jag inte vara relevant. Detta beror på att samspelet

mellan naturrätten och rättspositivismen kan ifrågasättas. Kopplingen mellan

naturrätten och rättspositivismen kan endast ske i ”lätta” mål. Jag anser därför att
denna lära ej beskriver EG-rätten korrekt. Jag anser att EG-rätten skulle kunna ses

som en rättsrealistisk lära med naturrättslig grundsyn. Detta beror på att de

grundläggande etiska normer som finns enligt naturrätten och som uttrycks i de

principer som stadgas i EGF, det vill säga legalitets-, subsidiaritets-,

proportionalitet-, lojalitets-, likabehandlingsprincipen och de mänskliga

rättigheterna, är en bas som EG-rätten utgår ifrån. Därefter utvecklas övriga

rättsregler i EGF med hjälp av politiska normer och värderingar som ändras från en

tid till annan.

Naturrätten har en koppling till EG-rätten på så sätt att den teleologiska

tolkningsmetoden bygger på naturrätten, där övergripande mål uppfylls genom att
syftet med regleringen söks med hjälp av den teleologiska tolkningsmetoden.
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7.4 EG-domstolens tolkningsläror sett ur en rättsteoretisk
synvinkel

7.4.1 Systematisk språklig-grammatisk tolkning

Att EG-rätten i grunden bedöms utifrån en systematisk språklig-grammatisk

tolkning gör att en del av de brister som uppkommer på grund av att EG-rätten

saknar förarbeten minskar. Den systematiska tolkningsmetoden är en objekt

lagtolkningsmetod som söker ledning i de omständigheter som hänför sig till själva

lagen. Först när Domstolen inte kan lösa problemet med hjälp av den systematiska

språklig-grammatiska tolkningen vidtar den teleologiska tolkningsmetoden.

Den största nackdelen med en systematisk språklig-grammatisk tolkning är att

språket i sig inte är särskilt precist, vilket leder till att tolkningsproblem ibland

uppstår. Detta betyder att språket och orden i sig är allt för oprecisa för att någon

tolkning skall kunna ske. Ett annat problem, som ligger utanför denna uppsats, är

att det inom EU finns flera officiella språk, vars lydelser är giltiga inom EU. Detta

leder till att ett ords betydelse kan variera lite vid en jämförelse mellan olika

versioner av EGF och andra rättsregler. Det är omöjligt att få ett ord att betyda

exakt samma sak för flera personer, detsamma gäller för meningar. Om meningen

sedan skall läsas i dess kontext blir tolkningsmöjligheterna ännu fler.

7.4.2 Teleologisk tolkning

Ibland räcker det för Domstolen att se till vad lagen är tänkt att skydda, antingen i

ett snävare eller i ett vidare perspektiv. Detta kan ske genom att rättsregeln läses

och tolkas med beaktandet av preambeln eller till dess kontext i övrigt, exempelvis

hur samarbetet såg ut då regeln infördes eller hur omvärlden såg ut vid den

tidpunkten. Ibland uppnås det vidare perspektivet genom teleologisk tolkning, för

att på så sätt söka ändamålet med regleringen. I vissa mål måste Domstolen gå

längre än så på grund av att det inte finns någon politisk vilja att införa någon

reglering. Trots att det inte finns någon politisk vilja anser Domstolen att en

rättsregel måste uppkomma.
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Ett problem med den teleologiska tolkningsmetoden för Domstolen, är att det inte
finns någon vägledning om hur en allmänt hållen rättsregel är tänkt att fungera i

det enskilda fallet. Den preambel som föregår en reglering kan allt som oftast

endast ge en allmän vägledning. En orsak till varför det inte finns någon

precisering i preambeln kan vara att regleringen på så sätt blir mer flexibel och att

Domstolen inte heller är allt för bunden till en viss tolkning. En nackdel med en

alltför allmän preambel är att förutsägbarheten och förutsebarheten för de berörda

parterna blir mindre. Detta är inte heller bra ur rättssäkerhetssynpunkt. Enligt min

mening krävs det att rättssystemet skall vara förutsägbart och förutsebart för att

vara giltigt.

Vid en teleologisk tolkningsmetod strävar domaren efter att söka och finna ledning
i de syften och avsikter som varit förhanden vid lagstiftningens tillkomst, det vill

säga, domaren gör en subjektiv lagtolkning.

EG-domstolen, anser jag, använder sig av en variant av den fria teleologiska

tolkningsmetoden, i det fall detta behövs. I vissa fall går Domstolen långt med

denna metod. Domstolens koppling till politiken gör att Domstolen i vissa mål

driver denna tolkningsmetod mot gränsen för en radikal teleologisk

tolkningsmetod. Jag vill dock inte gå så långt som att påstå att domarna i

Domstolen fattar beslut på grundval av sina egna värderingar och intuitioner. På

något sätt sätter ändå Domstolen de ”krav” som samarbetet (EU) behöver för att

kunna utvecklas, före den politiska viljan som finns inom EU och även före EU-
medborgarnas vilja. I dessa fall anser jag att Domstolen har klart överträtt sin

befogenhet.

7.5 Kompetensfördelningen

7.5.1 Inledning

Den maktfördelningslära som Locke 156 utvecklade under slutet av 1600-talet, var

till för att begränsa monarkens makt för att på så sätt öka parlamentets makt.157

                                                                
156 F. 1632-1704
157 Malnes & Midgaard, De politiska idéernas historia, s 113ff.
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Denna lära påverkade Rousseau, Voltaire och Montesquieu158 under 1700-talets
första hälft. Montesquieu delade upp statens styrelse mellan en verkställande, en

lagstiftande och en dömande makt som medförde att statens maktutövning blev

tredelad. Endast den lagstiftande delen i statens styrelse var vald av folket.

Maktfördelningsläran är med andra ord en statsrättslig teori, som anser att

statsmakten bör fördelas på flera organ. Orsaken till detta är att de tre

institutionerna skall balanseras mot varandra och kontrollera varandra för att på så

sätt förhindra maktkoncentration i någon eller några av institutionerna.159

7.5.2 EG-domstolens kompetens enligt EGF

Den övergripande regleringen av hur Domstolen får agera, legaliteten, uttrycks i

artikel 5(1) och artikel 7.1. Artikel 5(1) är både snäv och vidsträckt. Snäv på så sätt

att artikeln anger att Domstolens befogenhet sträcker sig så långt som EGF stadgar.

Detta är inte särkilt långt eftersom EGF inte uttrycker särskilt många konkreta

regleringar, utan är mest ett ramfördrag som skall fyllas med innehåll. Artikel 5(1)

är vidsträckt på så sätt att denna skall sättas i relation till de mål som sätts upp

enligt EGF. Målen som uppställs i EGF är på vissa områden väldigt vidsträckta.

Ett övergripande mål är att integrationen mellan medlemsstaterna skall växa inom

ett flertal områden. Antalet områden som samarbetet skall gälla inom ökar också

hela tiden.

I artikel 7.1 fastställs än en gång att Domstolens befogenhet bestäms av EGF.

Dessa artiklar definierar någorlunda klart vilken befogenhet Domstolen har enligt

fördraget. Problemet är dock att Domstolens rätt att agera utvidgas genom många

andra oklara och allmänt hållna bemyndiganden i EGF i övrigt. En av dessa är

artikel 230, som stadgar att Domstolen skall kontrollera att institutionerna,

inklusive den själv, håller sig inom ramen för de befogenheter de har fått enligt

EGF. Den viktiga frågeställning som uppkommer i och med den här regleringen är

hur Domstolen skall kunna kontrollera sig själv. Eftersom det ej finns något

resningsförfarande, om någon anser att Domstolen har dömt fel, gäller det för den

medlemsstat eller institution som anser att Domstolen har gått för långt i sitt

dömande att kräva att få förhandsbesked i ett liknande mål. Samtidigt måste

                                                                
158 F. 1689-1755
159 Malnes & Midgaard, a.a.s. 137ff.
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Domstolen ”påverkas” genom att den politiska makten markerar att den anser att
Domstolen har gått utöver sitt tolkningsutrymme. Genom att avge ett nytt

avgörande i frågan kan Domstolen på detta sätt korrigera sin tagna kompetens.160

7.5.3 EG-domstolens övriga kompetens

Domstolen är den institution som skapar rätten och skipar rättvisa, det vill säga har

den dömande makten inom EU. Domstolens roll som skapare av rätten kan

diskuteras. Det finns ingenstans i EGF uttryckt att Domstolen skall ha en roll som

skapare av rätten. Det framgår endast, som ovan har redovisats i kapitel 4.2, att

enligt artikel 5(1) skall Domstolen handla inom ramen för de mål som EGF ställer
upp. EGF ställer inom många områden endast upp generella mål. Frågan är om

detta skall tolkas så att Domstolen skall vidareutveckla dessa mål? Skall inte

artikel 5(1) tolkas som så att de övriga beslutande institutionerna skall

vidareutveckla de mål som här avses? Därefter är det Domstolens roll att tolka om

regleringarna (sekundärrätten) strider mot EGF.

I de mål 161 Domstolen har vidareutvecklat de övergipande målsättningarna, som

ställs upp av EGF, har den gått utanför sin befogenhet. Om det ej finns någon

politisk vilja eller om medlemsstaterna inte kan komma överens politiskt om hur

något skall regleras är det, i mitt tycke, knappast Domstolens roll att utveckla EG-

rätten och på så sätt verka för gemenskapens bästa i EU:s ”kläder”. Vad jag menar
är, att Domstolen ställer sig över en demokratisk process, beslutsfattandet i

Kommissionen, Rådet och i Parlamentet, för att föra EU-samarbetet framåt. Detta

trots att EU är en ”organisation” som bygger på viss frivillighet och samarbete och

som tar hänsyn till de enskilda medlemsstaterna för att på så sätt utveckla

samarbetet tillsammans. Domstolen för i vissa fall samarbetet framåt, trots att den

politiska viljan inte finns. Den politiska viljan inom EU kanske inte finns för att

det inte föreligger någon politisk vilja i de nationella staterna.

Frågan man kan ställa sig är dock, att om nu de andra institutionerna och

medlemsstaterna stilla tigande godkänner detta, har då Domstolen, i och med detta,

                                                                
160 Detta har skett i mål 294/83 Les Verts [1986], mål C-192/89 Sevince [1990], mål C-221/88
Busseni [1990] och mål 269-9/81 SPI [1983].
161 Skriva in vilka mål det var
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fått sig denna kompetensen tilldelad? Så kan vara fallet. Detta är då en orsak till
varför de andra institutionerna godkänner Domstolens utvidgning av EG-rätten.

Medlemsstaterna kan ha utvidgat Domstolens befogenhet på detta sätt för att slippa

stå till svars för utvidgningen i sina hemländer. Godkännandet betyder också att

medlemsstaterna slipper att jämka med andra medlemsstater för att nå ett beslut i

frågan. Jag anser dock att det finns en fara med detta beteende, eftersom

mångfalden ej kommer fram vid ett sådant lagstiftningsförfarande. Det leder också

till att Parlamentets makt urholkas och dess funktion, som den lagstiftande

institutionen, försvinner. Även Kommissionens och Rådets funktion försvagas i

och med detta. Det kan leda till att Kommissionen endast har att se till att

medlemsstaterna genomför den reglering som Domstolen fattar beslut om. Det är

också svårare att legitimera dessa beslut i medlemsstaterna och om besluten inte
har någon legitimitet faller hela iden med EU.

För att det skall råda förutsägbarhet och legitimitet anser jag att det krävs viss form

av formalitet. Det är inte heller bra sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv, då

Domstolen kan ta sig hur stort tolkningsutrymme som helst i och med att ”alla” har

godkänt Domstolens tidigare agerande. För att medlemsstaterna skall ha någon

fortsatt kontroll får detta ej ske. Formen för utfärdandet av rättsregler inom EU,

anser jag, skall ske genom den beslutsprocess som sker genom Kommissionen,

Parlamentet och Rådet och som regleras av EGF. Den lagstiftningsprocess som

sker genom Kommissionen, Parlamentet och Rådet är enligt mitt tycke tillräckligt

demokratisk för att vara legitim. EU är en representativ demokrati, där
medborgarna indirekt styr utvecklingen av samarbetet. För att ett beslut skall bli

legitimt krävs det att beslutet fattas av dem som berörs av besluten. Det krävs

också att inflytandet är lika stort för alla medborgare och att besluten fattas genom

majoritetsbeslut. Detta sker inte inom EU när Domstolen utvecklar samarbetet.

En stor nackdel med att inskränka Domstolens kompetensområde är att

utvecklingen av gemenskapen kommer att ske långsammare än i dagsläget på

grund av att det är svårare att fatta beslut om lagstiftning genom Kommissionen,

Parlamentet och Rådet. Det går att underlätta beslutsfattandet inom EU genom att

inte kräva enhällighet för att beslut skall fattas, utan endast kräva kvalificerad

majoritet. Jag anser dock att Domstolen skall ha viss befogenhet att utveckla EG-
rätten, men absolut inte på så sätt att den går utanför de mål som uppställs av EGF.
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7.6 EG-domstolens agerande vid utvidgningen av EGF

7.6.1 Legal activism

Fördelen med att dela på makten i tre institutioner är att maktutövningen måste

vara legitim för medborgarna. Det vill säga vara rättfärdig, annars riskeras det

rådande styrelseskicket att inte accepteras. Det som kan ifrågasättas är hur själva

Domstolen har tagit sig makt.

Jag har inget emot utvecklingen av samarbetet som sker inom EU. Det jag har

svårt att acceptera är hur Domstolen kan ges så stort utrymme att föra integrationen

framåt utan att de andra institutionerna eller medlemsstaterna reagerar. Det är trots
allt deras makt som urholkas. Jag tycker att det verkar som om de som protesterar

blir överkörda, allt för samarbetets bästa. Alla beslut tas med samarbetets bästa i

fokus. Det som upprör mig i Domstolens agerande är beslutets innehåll kontra hur

beslutsprocessen ser ut.

Det jag reagerar mot är att den svenska traditionella synen, på att beslut skall fattas

med majoritetsbeslut, har skjutits undan. Det verkar inte vara så vanligt att man på

kontinenten upprör sig över hur Domstolen agerar. Detta kan beror på att det inom

EU ej finns en enhetlig syn på olika begrepp, till exempel om vilken innebörd

demokrati har. Vissa små nyansskillnader av hur demokrati skall se ut kan leda till

att vi reagerar olika. Demokratibegreppet är inte lika i alla länder inom EU, det
finns vissa nyansskillnader. Detsamma gäller andra rättsliga och ickerättsliga

begrepp.

Det är Parlamentet och Rådet som står för politikerrepresentationen. Vi, i Sverige,

kan godkänna politikerrepresentation för att det gör att vi känner oss trygga. Därför

blir en rättsregel legitim om den utfärdas på ett visst sätt. Vi tycker kanske inte att

Domstolen på ett effektivt sätt kan ställas till ansvars för sina handlingar, när de

utvecklar EG-rätten. Detta leder till att vi ställer oss skeptiska till Domstolens

agerande.

Att lämna över ansvaret för lagstiftningen till professionella passar inte in i den
svenska rättstraditionen. Det kan finnas en viss skepsis mot att lagstiftningen utförs
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av en viss yrkeskår och inte av en representativ demokrati. Vissa anser att politiker
också är en särskild yrkeskår, så är fallet, men de har ändå fått sina mandat

tilldelade av folket. En annan fråga man kan ställa sig är vad jurister (domarna)

egentligen vet om politik och om det är särskilt bra att låta juristerna föra ett så

viktigt politiskt samarbete framåt. Möjligtvis leder Domstolens utvecklande av

EG-rätten till att de beslut som fattas av Domstolen blir juridiskt korrekta, men

frågan är om det materiella innehållet är godtagbart.

Det är utan tvekan viktiga kunskaper domarna som yrkeskår besitter. Svårigheten,

med det förfarandet som sker idag, är att det leder till att institutionerna har

accepterat, utöver domarens juridiska kunnande även hans/hennes politiska synsätt

och kunnande. I och med att de andra institutionerna och medlemsstaterna ej
reagerar på att Domstolen utför legal activism har de ett större förtroende för den

juridiska yrkeskåren än vad jag har.

Den professionella yrkesutövaren är inte helt neutral, opartisk eller känslomässigt

oengagerad i sitt ämbete. Detta leder till att mjuka ”värderingar” (soft law) (policy-

making) får en framträdande roll i EG-rätten. I och med detta blir det svårare att

förutse hur Domstolen kommer att agera i det enskilda målet. För att detta inte

skall ske är det viktigt att Domstolen i sina beslut anger de skäl som ligger bakom

beslutet, så att rättsregeln kan få viss legitimitet. Policy-making är dock inte bara

till ondo, en stor fördel med policy-making är att rättsreglerna lätt anpassar sig till

olika situationer. Det vill säga rättsregeln anpassa sig bättre till omgivningen och
tidsandan. Jag anser dock inte att föränderligheten är bättre än förutsebarhet och

förutsägbarhet.

För att den modell som EU har idag, med att Domstolen har givits ett vidsträckt

tolkningsutrymme, där ingen vet dess bortre gräns, måste politikernas och

juristernas intressen stämma överens för att denna modell skall fungera. Det som är

viktigt i en sådan situation är att titta på hur och efter vilka kriterier domarna blir

tillsatta. Detta är en intressant infallsvinkel som dock ligger utanför denna uppsats.
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7.6.2 Policy-making

Vid policy-making bortser Domstolen från de klara orden i fördragen för att istället

följa de politiska (policy) riktlinjerna.162  Defrenne 163 är ett extremt exempel på

policy-making. Hartley anser att detta är ett exempel på ett stort övertramp av

Domstolen. Är policy-making alltid ett övertramp av Domstolen?

Domstolen hänvisar ibland i sina avgöranden till ”effet utile”. Detta betyder att

Domstolen hänvisar till nyttan och ändamålet med regleringen. Domstolen anser

att nyttan med regleringen, för samarbetets bästa, är så stor att rättssäkerheten,

legitimiteten, förutsägbarheten och förutsebarheten får vika undan för

gemenskapens bästa.

Det som är karaktäristiskt för all verksamhet och alla beslut inom institutionerna är

EU:s legala karaktär. Detta betyder att alla beslut som fattas måste ha en tydlig

legal bas genom de kompetenser som finns inom EU och i de beslutsformer som

stipuleras i fördragen. Det som är en viktig grundsten i samarbetsorganisationen,

EU, är att beslutsformerna är så fasta och att hela den rättsliga strukturen är klart

definierad. Det är lättare för en organisation att klara påtryckningar, både inne- och

utifrån, när den rättsliga strukturen är fast och given. Det är också lättare för en

organisation att klara de kriser som uppstår inom organisationen.

All policy-making som Domstolen utövar är ett överskridande av den behörighet
Domstolen tilldelats genom EGF. Det är därmed inte sagt, att Domstolen i och med

detta har överträtt sin befogenhet. Befogenheten bestäms av de andra

institutionerna och av medlemsstaterna. Så länge dessa accepterar Domstolens

agerande, så länge har Domstolen befogenhet att fatta beslut som går utanför

behörigheten. Domstolen har dock själv i vissa fall ”insett” att den har gått för

långt i sina avgöranden. Den har då korrigerat EG-rättens räckvidd genom att i ett

senare mål inskränka regleringens område.

                                                                
162 Exempel på policy-making är mål 294/83 [1986] Les Verts, mål C-192/89 Sevince [1990], mål
C-221/88 Busseni [1990] och mål 269-9/81 SPI [1983].
163 Mål 149/77 Defrenne v. Sabena [1978].
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7.7 Är EG-domstolens tolkningsprinciper optimala?

Sett från Domstolens och EU:s synvinkel är Domstolens tolkningsprinciper

optimal på så sätt att samarbetet inom unionen förs framåt, trots att det inte gått att

enas i ett tidigare  politiskt skede.

De andra institutionerna och medlemsstaterna har givit Domstolen sitt tysta

medgivande vad det gäller dess tolkningsutrymme. Det är först när de andra

institutionerna och medlemsstaterna reagerar som Domstolen har överträtt sitt

tolkningsutrymme. Detta gäller vid tolkning av nya mål där Domstolen utvidgar de

områden där Domstolen och EU skall har rätt att agera inom. När det gäller redan

fastställda principer har Domstolen behörighet att fortsätta att utveckla samarbetet
inom dessa för att de tidigare principerna har blivit godkända. Detsamma gäller

den kompetens som Domstolen har tagit sig. Domstolen kan fortsätta att ta sig

utrymme så länge de andra institutionerna ej protesterar.

Problemet med detta synsätt är att EU-medborgarna har lite att säga till om och att

små medlemsstater har liten makt. I det fall de andra institutionerna anser att

snedvridningen av maktbalansen är för stor kan de alltid inskränka Domstolens

makt genom förordningar.

7.8 Sammanfattning av analysen

För att fylla den ramlag, som uttrycks i EGF, krävs tolkning av enskilda mål. Detta

beror på att rättsreglerna som kommer till uttryck i EGF är en kompromiss som

skett i Kommissionen, Parlamentet och i Rådet. Det är omöjligt för lagstiftaren att

förutse alla tänkbara varianter av ett problem och kunna detaljreglera dessa. Att

utforma en reglering som en ramlag är kostnads- och tidseffektivt.  Nackdelen med

en ramlagstiftning är att förutsägbarheten och förutsebarheten blir låg för den

enskilda regleringen. Vidare blir inte regleringens tillämpning över tiden lika stark.

Detta kan leda till att legitimiteten för regleringen blir låg. Med en ramlagstiftning

är det svårt att avgöra när Domstolen överträder sin befogenhet.
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När det gäller sekundärrätten inom EG-rätten måste denna reglering ske inom
ramen för de övergripande principerna som kommer till uttryck i primärrätten.

Jag anser att Domstolen kan sägas ha en rättspositivistisk syn i de fall Domstolen

följer primär- och sekundärrätten. Vid de svårare fallen tillämpar Domstolen ett

rättsrealistiskt synsätt. Domstolen bygger flera av de svåra fallen på policy, för att

det ej går att skilja juridiken från politiken på samma sätt i de svåra fallen.

Vidare anser jag att de principer som uttrycks i primärrätten har formen av en

naturrättslig syn, detta för att de utgör grunden för all annan rättsreglering.

Vid de lättare fallen anser jag att Domstolen utgår från en systematisk språklig-
grammatisk tolkning för att sedan gå vidare till en teleologisk tolkningsmetod när

den första metoden inte räcker till. I vissa fall går Domstolen väldigt långt i sin

tolkning av målen med regleringen, detta sker med hjälp av den teleologiska

tolkningsmetoden.

Domstolens grundläggande kompetens uttrycks i artikel 5(1) och artikel 7.1 i EGF.

Kompetensen utvidgas sedan av Domstolen själv genom de rättsregler den

fastställer. Domstolen utför på detta sätt legal activism. I många av sina

avgöranden använder sig Domstolen policy, för att på så sätt föra samarbetet inom

gemenskapen framåt.

Domstolens tolkningsprinciper är optimala om man ser från Domstolens och

gemenskapens synvinkel.
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8 Slutsatser

För att en rättsordning skall vara godtagbar krävs det att den uppfyller vissa krav.

Jag anser att rättsordningen måste vara förutsägbar och en viss följd av ett

agerande måste kunna förutses. Vidare måste rättsystemet vara rationellt, det vill

säga vara metodiskt uppbyggt. Om dessa krav inte är uppfyllda, anser jag, att det är

svårt att uppleva rättsregeln som legitim.

Det går dock inte att endast se rättsordningen isolerad från den omgivning den

verkar i. Därför måste man, vid utformningen av rättsordningen ta hänsyn till

vilken den sociopolitiska omgivningen är, samt vilken maktfördelningsteori som
rättsordningen bygger på. Slutligen måste de konkreta maktförhållandena, som

finns inom den institutionella strukturen, identifieras.

Jag anser att Domstolen, för att få legitimitet i sitt agerande, skall tolka EG-rätten

med hjälp av den teleologiska tolkningsmetoden i de svårare fallen, mer precist

enligt den fria teleologiska tolkningsmetoden som bygger på Gèny. Vid de lätta

fallen skall Domstolen använda sig av en systematisk språklig-grammatisk

tolkningsmetod, där EGF och sekundärrätten skall vara det enda

tolkningsunderlaget. Vid de svåra fallen skall även andra rättskällor användas. Om

detta inte ger Domstolen någon ledning skall den skapa den fria rätten genom att

granska de intressen som skall skyddas enligt EGF. Samt härvid ta hänsyn till vad

som är rättvist. I sista hand skall Domstolen se vilket beslut som är till störst nytta
för EU, det vill säga se till EU:s bästa. Jag anser att Domstolen måste vara försiktig

med att tolka EG-rätten i ljuset av EU:s bästa. Jag anser att det finns skyddsvärda

intressen och rättvisa som är långt viktigare än bästa nyttan för EU.

Slutligen anser jag att det inte räcker med att Domstolens behörighet är definierad i

EGF, utan även Domstolens befogenhet måste uttryckas i primär- eller

sekundärrätten. Detta för att ange gränserna för Domstolens tolkningsutrymme på

ett mer legitimt sätt. På detta sätt är Domstolens tolkningsutrymme mer preciserat,

det har fördelar för både Domstolen själv, de andra institutionerna och

medlemsstaterna. Detta leder också till att förutsägbarheten, förutsebarheten,

överskådligheten och att rättssäkerheten blir bättre.
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9 Källor

Rättsfall

EU

mål 8/55 Fédération Charbonniére Belgique v. High Authority [1954 - 56]

mål 9/56 Meroni v. High Authority [1958]

mål 6/60 Humblet [1960]

mål 26/62 Van Gend en Loos [1963]
mål 6/64 Costa v. ENEL [1964]

mål 29/69 Stauder v. Ulm [1969]

mål 41/69 Chemiefarma v. Commissionen [1970]

mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft v. Einfuhr- und Vorratsstelle für

Getreide und Futtermittel [1970]

mål 25/70 Einfuhr- und Vorratsstelle v. Köster [1970]

mål 6/72 Continental Can [1973]

mål 4/73 Nold v. Commission [1974]

mål 8/74 Dassonville [1974]

mål 23/75 Rey Soda v. Cassa Conguaglio Zucchero [1975]

mål 36/75 Rutili v. Mister of the Interior [1975]

mål 43/75 Defrenne [1976]
mål 149/77 Defrenne v. Sabena (Defrenne III) [1978]

mål 120/78 Cassis de Dijon [1979]

mål 66/80 Inernational Chemical Corporation [1981]

mål 98/80 Romano v. Institut national d´assurance maladie-invalidité

mål 230/81 Luxembourg v. European Parliament [1983]

mål 249/81 Buy Irish

mål 267-9/81 SPI [1983]

mål 283/81 CILFIT [1982]

mål 294/83 Parti Ecologiste – ”Les Verts” v. European Parliament [1986]

mål 222/84 Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986]

mål 314/85 Foto-Frost [1987]
mål C-2/88 Zwartveld [1990]
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mål 16/88 Commissionen v. Council [1989]
mål C-221/88 Busseni [1990]

mål C-192/89 Sevince [1990]

mål C 292/89 Antonissen [1991]

mål C-6,9/90 Francovich [1991]

mål C-267 och 268/91, Keck

mål C-137/92P Commission v. BASF [1994] (överklagande från mål T-79/89

BASF v. Commission [1992])

mål C-46/93 Brasserie du pêcher v. Germany [1996]

mål C-48/93 R v. Secretary for Transport (Factortame III) [1996]

mål C-191/95 Commission v. Federal Republic of Germany [1998]

mål C-355/96 Silhouettemålet [1998]
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Bilaga

Artikel 5  (f.d. artikel 3b)
Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats och de mål som har ställts
upp för den genom detta fördrag.

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

Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i
detta fördrag.

Artikel 6  (f.d. artikel 3c)
Miljöskyddskraven skall integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens politik och
verksamhet enligt artikel 3, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling.

Artikel 7  (f.d. artikel 4)
1. De uppgifter som anförtrotts gemenskapen skall genomföras av

- ett EUROPAPARLAMENT,
- ett RÅD,
- en KOMMISSION,
- en DOMSTOL,
- en REVISIONSRÄTT.

Varje institution skall handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom detta fördrag.

Artikel 10 (f.d. artikel 5)
Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de
skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits av gemenskapens
institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att gemenskapens uppgifter fullgörs.

De skall avstå från varje åtgärd som kan äventyra att fördragets mål uppnås.

Artikel 12 (f.d. artikel 6)
Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild
bestämmelse i fördraget, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

Rådet kan enligt förfarandet i artikel 251 anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan diskriminering.

Artikel 48 (f.d. artikel 58)
Bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt
huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen skall vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta kapitel likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna.

Med ''bolag'' förstås bolag enligt civil- eller handelslagstiftning, inbegripet kooperativa sammanslutningar
samt andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, med undantag av sådana som inte drivs i
vinstsyfte.
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Artikel 192 (f.d. artikel 138b)
Europaparlamentet skall i den omfattning som anges i detta fördrag delta i den process som leder fram till
antagandet av gemenskapsrättsakter genom att utöva sina befogenheter enligt förfarandet i artiklarna 251
och 252, genom att ge sitt samtycke eller genom att avge rådgivande yttranden.

Europaparlamentet får genom beslut av en majoritet av sina ledamöter anmoda kommissionen
att lägga fram lämpliga förslag i frågor som enligt Europaparlamentets uppfattning kräver att en
gemenskapsrättsakt utarbetas för att detta fördrag skall kunna genomföras.

Artikel 193 (f.d. artikel 138c)
Då Europaparlamentet fullgör sina uppgifter får det på begäran av en fjärdedel av sina
ledamöter tillsätta en tillfällig undersökningskommittén för att - utan att detta inverkar på
de befogenheter som genom detta fördrag tilldelas andra institutioner eller organ -
undersöka påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av
gemenskapsrätten, såvida inte de påstådda förhållandena är föremål för en
domstolsprövning och domstolsförfarandet ännu inte har avslutats.

Den tillfälliga undersökningskommittén skall upplösas när den har överlämnat sin rapport.

Närmare föreskrifter om utövandet av undersökningsrätten skall fastställas av Europaparlamentet, rådet och
kommissionen i samförstånd.

Artikel 195 (f.d. artikel 138e)
1. Europaparlamentet skall utse en ombudsman med befogenhet att från varje unionsmedborgare eller varje
annan fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ta emot klagomål om
missförhållanden i gemenskapsinstitutionernas eller gemenskapsorganens verksamhet, med undantag för
domstolen och förstainstansrätten då dessa utövar sina domstolsfunktioner.

Ombudsmannen skall inom ramen för sitt uppdrag företa de undersökningar som han finner berättigade,
antingen på eget initiativ eller på grundval av de klagomål som framförs till honom direkt eller genom en
ledamot av Europaparlamentet; detta gäller dock inte om de påstådda förhållandena är eller har varit
föremål för ett domstolsförfarande. Om ombudsmannen konstaterar att ett missförhållande har förekommit,
skall han hänskjuta frågan till den berörda institutionen som skall ha en frist på tre månader för att delge
honom sina synpunkter. Ombudsmannen skall därefter lämna en rapport till Europaparlamentet och den
berörda institutionen. Den klagande skall underrättas om resultatet av dessa undersökningar.

Ombudsmannen skall förelägga Europaparlamentet en årlig rapport om resultatet av sina undersökningar.

2. Ombudsmannen skall utses efter varje val till Europaparlamentet för dess valperiod. Ombudsmannen kan
utses på nytt.

Ombudsmannen kan på begäran av Europaparlamentet avsättas av domstolen om han inte längre uppfyller
de krav som ställs för att han skall kunna utföra sina uppgifter eller om han gjort sig skyldig till allvarlig
försummelse.

3. Ombudsmannen skall vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Då han fullgör sina uppgifter får
han inte vare sig begära eller ta emot instruktioner från något organ. Ombudsmannen får inte under sin
ämbetstid utöva någon avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet.

4. Efter yttrande från kommissionen och med godkännande av rådet med kvalificerad majoritet skall
Europaparlamentet fastställa regler och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning.

Artikel 201 (f.d. artikel 144)
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Om ett förslag om misstroendevotum läggs fram rörande kommissionens verksamhet får Europaparlamentet
inte ta ställning till förslaget förrän tidigast tre dagar efter det att detta framlagts och endast genom öppen
omröstning.

Om förslaget om misstroendevotum antas med en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna och
med majoritet av Europaparlamentets ledamöter, skall kommissionens ledamöter avgå. De skall fortsätta att
handlägga löpande ärenden till dess de har ersatts enligt artikel 214. I så fall skall mandattiden för de
ledamöter av kommissionen som utses att ersätta dem löpa ut samma dag som mandattiden skulle ha löpt ut
för de ledamöter av kommissionen som samfällt har tvingats avgå.

Artikel 202 (f.d. artikel 145)
För att säkerställa att målen för detta fördrag uppnås skall rådet i enlighet med de bestämmelser som anges i
fördraget

- se till att medlemsstaternas allmänna ekonomiska politik samordnas,

- ha befogenhet att fatta beslut,

- i de rättsakter som rådet antar ge kommissionen befogenhet att genomföra de regler som rådet beslutar.
Rådet får uppställa närmare villkor för utövandet av denna befogenhet. Rådet kan också, i särskilda fall,
förbehålla sig rätten att direkt utöva befogenheten att genomföra reglerna. De villkor som avses ovan måste
stå i överenstämmelse med de principer och regler som rådet i förväg har fastställt genom enhälligt beslut
på förslag från kommissionen och efter det att Europaparlamentet har yttrat sig.

Artikel 203 (f.d. artikel 146)
Rådet skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat på ministernivå med befogenhet att fatta bindande
beslut för denna medlemsstats regering.

Ordförandeskapet i rådet skall utövas av varje medlemsstat i sex månader åt gången
enligt den turordning som bestäms genom enhälligt beslut av rådet.

Artikel 208 (f.d. artikel 152)
Rådet får anmoda kommissionen att företa de utredningar som rådet finner nödvändiga för
att förverkliga de gemensamma målen samt att förelägga rådet lämpliga förslag.

Artikel 211 (f.d. artikel 155)
För att säkerställa den gemensamma marknadens funktion och utveckling skall kommissionen

- övervaka tillämpningen av bestämmelserna i detta fördrag och av bestämmelser som antagits av
institutionerna med stöd av fördraget,

- lämna rekommendationer eller yttranden i ämnen som behandlas i detta fördrag, om fördraget uttryckligen
anger detta eller kommissionen anser det nödvändigt,

- ha befogenhet att själv fatta beslut och medverka vid tillkomsten av rådets och Europaparlamentets
rättsakter på de villkor som anges i fördraget,

- utöva de befogenheter som rådet ger kommissionen för att genomföra de regler som fastställts av rådet.

Artikel 213 (f.d. artikel 157)

2. Ledamöterna av kommissionen skall i gemenskapens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under
full oavhängighet.
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Vid fullgörandet av dessa skyldigheter skall de inte vare sig begära eller ta emot instruktioner från någon
regering eller något annat organ. De skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras
skyldigheter. Varje medlemsstat förbinder sig att respektera denna princip och att inte söka påverka
kommissionens ledamöter när de utför sina uppgifter.

Ledamöterna av kommissionen får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad
yrkesverksamhet. De skall när de tillträder avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin
ämbetstid respektera de förpliktelser som följer med ämbetet, särskilt deras skyldighet att iaktta redbarhet
och visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden. Om dessa förpliktelser
åsidosätts får domstolen, på begäran av rådet eller kommissionen, allt efter omständigheterna besluta
antingen att den berörda ledamoten skall avsättas från ämbetet enligt artikel 216 eller berövas rätten till
pension eller andra förmåner i dess ställe.

Artikel 214 (f.d. artikel 158)
1. Ledamöterna av kommissionen skall utses enligt förfarandet i punkt 2 för en tid av fem år, om inte i
förekommande fall annat följer av artikel 201.

Deras mandat kan förnyas.

2. Medlemsstaternas regeringar skall i samförstånd nominera den person som de vill utse till
kommissionens ordförande; nomineringen skall godkännas av Europaparlamentet.

Medlemsstaternas regeringar skall i samförstånd med den nominerade ordföranden nominera de övriga
personer som de vill utse till ledamöter av kommissionen.

Ordföranden och de övriga ledamöter av kommissionen som har nominerats på detta sätt
skall samfällt godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet. Efter
Europaparlamentets godkännande skall medlemsstaternas regeringar i samförstånd utse
ordföranden och de övriga ledamöterna av kommissionen.

Artikel 220 (f.d. artikel 164)
Domstolen skall säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av detta fördrag.

Artikel 222 (f.d. artikel 166)
Domstolen skall biträdas av åtta generaladvokater. Dock skall en nionde generaladvokat utses
för tiden från och med den 1 januari 1995 till och med den 6 oktober 2000.

För att biträda domstolen då denna fullgör sin uppgift enligt artikel 220 skall generaladvokaterna,
fullständigt opartiskt och oavhängigt, vid offentliga domstolscessioner lägga fram motiverade yttranden i
ärenden som handläggs vid domstolen.

På begäran av domstolen får rådet genom enhälligt beslut utöka antalet generaladvokater och
göra nödvändiga ändringar i artikel 223 tredje stycket.

Artikel 225 (f.d. artikel 168a)
1. Till domstolen skall knytas en förstainstansrätt med behörighet att i första instans pröva och avgöra vissa
enligt punkt 2 bestämda grupper av ärenden, i vilka rätt att överklaga till domstolen föreligger endast i
rättsfrågor och i enlighet med de villkor som fastställts i stadgan. Förstainstansrätten skall inte vara behörig
att pröva och avgöra frågor som hänskjutits för förhandsavgöranden enligt artikel 234.

2. På begäran av domstolen och efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen skall rådet genom
enhälligt beslut bestämma de grupper av ärenden som avses i punkt 1 och förstainstansrättens
sammansättning samt anta nödvändiga ändringar i och tillägg till domstolens stadga. Om inte rådet
bestämmer annat, skall de bestämmelser i detta fördrag som avser domstolen, särskilt bestämmelserna i
protokollet om domstolens stadga, tillämpas på förstainstansrätten.
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 3. Ledamöterna av förstainstansrätten skall utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och
som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av domarämbeten; de skall utses för sex år av
medlemsstaternas regeringar i samförstånd. En del av ledamöterna skall nytillsättas vart tredje år. Avgående
ledamöter kan utnämnas på nytt.

4. Förstainstansrätten skall fastställa sina rättegångsregler i samförstånd med domstolen. Dessa regler
kräver rådets enhälliga godkännande.

Artikel 226 (f.d. artikel 169)
Om kommissionen anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt detta fördrag,
skall kommissionen avge ett motiverat yttrande i ärendet efter att ha givit den berörda staten tillfälle att
inkomma med sina synpunkter.

Om den berörda staten inte rättar sig efter yttrandet inom den tid som angivits av kommissionen, får denna
föra ärendet vidare till domstolen.

Artikel 230 (f.d. artikel 173)
Domstolen skall granska lagenligheten av de rättsakter som antas av Europaparlamentet och rådet
gemensamt, av rådet, av kommissionen eller av ECB och som inte är rekommendationer och yttranden,
samt sådana rättsakter som antas av Europaparlamentet och som skall ha rättsverkan i förhållande till tredje
man.

För detta ändamål skall domstolen vara behörig att pröva talan som väcks av en medlemsstat, av rådet eller
av kommissionen rörande bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande
av detta fördrag eller av någon rättsregel som gäller dess tillämpning eller rörande maktmissbruk.

Domstolen skall på samma villkor vara behörig att pröva en talan som Europaparlamentet, revisionsrätten
och ECB väcker för att tillvarata sina rättigheter.

Varje fysisk eller juridisk person får på samma villkor väcka talan mot ett beslut som är riktat till honom
eller mot ett beslut som, även om det utfärdats i form av en förordning eller ett beslut riktat till en annan
person, direkt och personligen berör honom.

Talan som avses i denna artikel skall väckas inom två månader från den dag då åtgärden offentliggjordes
eller delgavs klaganden eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om åtgärden allt efter
omständigheterna.

Artikel 232 (f.d. artikel 175)
Om Europaparlamentet, rådet eller kommissionen i strid med detta fördrag underlåter att vidta åtgärder, får
medlemsstaterna och gemenskapens övriga institutioner väcka talan vid domstolen för att få överträdelsen
fastslagen.

En sådan talan skall endast tas upp om den berörda institutionen dessförinnan anmodats att vidta åtgärder.
Om institutionen inom två månader efter denna anmodan inte tagit ställning får talan väckas inom en
ytterligare frist av två månader.

Varje fysisk eller juridisk person får på de villkor som anges i föregående stycken föra talan vid domstolen
om att någon av gemenskapens institutioner underlåtit att till personen i fråga rikta någon annan rättsakt än
en rekommendation eller ett yttrande.

Domstolen skall på samma villkor vara behörig att pröva en talan som har väckts av ECB inom ECB:s
kompetensområde eller som har väckts mot ECB.

Artikel 247 (f.d. artikel 188b)
1. Revisionsrätten skall ha 15 ledamöter.
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2. Ledamöterna av revisionsrätten skall utses bland personer som i sina respektive länder hör till eller har
hört till externa revisionsorgan eller som är kvalificerade för detta ämbete. Deras oavhängighet får inte
kunna ifrågasättas.

3. Ledamöterna av revisionsrätten skall utses för sex år av rådet som skall fatta sitt beslut enhälligt och efter
att ha hört Europaparlamentet.

Ledamöterna av revisionsrätten kan utnämnas på nytt.

Dessa skall bland sig välja revisionsrättens ordförande för en tid av tre år. Ordföranden kan återväljas.

4. Ledamöterna av revisionsrätten skall i gemenskapens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under
full oavhängighet.

Vid fullgörandet av dessa skyldigheter skall de inte vare sig begära eller ta emot instruktioner från någon
regering eller något annat organ. De skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras
skyldigheter.

5. Ledamöterna av revisionsrätten får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad
yrkesverksamhet. De skall när de tillträder avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin
ämbetstid respektera de förpliktelser som följer av ämbetet, särskilt deras skyldighet att iaktta redbarhet och
visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden.

6. Ämbetet för en ledamot av revisionsrätten skall, frånsett vid normala nytillsättningar och vid dödsfall,
upphöra när ledamoten begär sitt entledigande eller avsätts genom ett avgörande av domstolen enligt punkt
7.

För den återstående mandattiden skall en ersättare utses.

Utom vid avsättning skall ledamöterna av revisionsrätten kvarstå i ämbetet till dess att de ersatts.

7. En ledamot av revisionsrätten får endast skiljas från sitt ämbete eller berövas rätten till pension eller
andra förmåner i dess ställe, om domstolen på begäran av revisionsrätten finner att han inte längre uppfyller
de förutsättningar som krävs eller fullgör de skyldigheter som följer av ämbetet.

8. Rådet skall med kvalificerad majoritet fastställa anställningsvillkoren för revisionsrättens ordförande och
ledamöter, särskilt deras löner, arvoden och pensioner. Rådet skall också med samma majoritet fastställa
alla betalningar som utgår i stället för sådan ersättning.

9. De bestämmelser i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna som är
tillämpliga på domstolens domare, skall också tillämpas på ledamöterna av revisionsrätten.

Artikel 248 (f.d. artikel 188c)
1. Revisionsrätten skall granska räkenskaperna över gemenskapens samtliga inkomster och utgifter. Den
skall också granska räkenskaperna över samtliga inkomster och utgifter för varje organ som gemenskapen
har upprättat, i den mån inte den rättsakt varigenom organet upprättats utesluter en sådan granskning.

Revisionsrätten skall avge en förklaring till Europaparlamentet och rådet om
räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och
korrekthet denna förklaring skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

2. Revisionsrätten skall pröva om samtliga inkomster och utgifter varit lagliga och korrekta och om den
ekonomiska förvaltningen varit sund. Därvid skall den särskilt rapportera om alla fall av oegentligheter.

Granskningen av inkomsterna skall ske på grundval av både fastställda inkomstbelopp och inkomstbelopp
som betalats in till gemenskapen.

Granskningen av utgifterna skall ske på grundval av både gjorda åtaganden och verkställda utbetalningar.
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Dessa granskningar får göras innan räkenskaperna avslutas för det ifrågavarande budgetåret.

3. Granskningen skall grundas på bokföringsmaterial och vid behov ske på platsen i gemenskapens övriga
institutioner, i lokalerna hos varje organ som förvaltar inkomster eller utgifter för gemenskapens räkning
och i medlemsstaterna, inbegripet i lokalerna hos varje fysisk eller juridisk person som erhåller betalningar
från budgeten. I medlemsstaterna skall granskningen genomföras i samarbete med de nationella
revisionsorganen eller, om dessa inte har nödvändiga befogenheter, i samarbete med behöriga nationella
myndigheter. Revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsorgan skall samarbeta i en anda av
förtroende och med bibehållet oberoende. Dessa organ eller myndigheter skall underrätta revisionsrätten om
de avser att delta i granskningen.

Gemenskapens övriga institutioner, alla organ som förvaltar inkomster eller utgifter för gemenskapens
räkning, alla fysiska eller juridiska personer som erhåller betalningar från budgeten samt de nationella
revisionsorganen eller, om dessa inte har nödvändiga befogenheter, behöriga nationella myndigheter, skall
på revisionsrättens begäran till denna överlämna de handlingar eller den information som rätten behöver för
att kunna fullgöra sin uppgift.

När det gäller Europeiska investeringsbankens förvaltning av gemenskapens utgifter och inkomster skall
revisionsrättens rätt till tillgång till den information som innehas av banken regleras av en
överenskommelse mellan rätten, banken och kommissionen. Om ingen sådan överenskommelse finns, skall
rätten likväl ha tillgång till den information som är nödvändig för att granska de gemenskapsutgifter och
gemenskapsinkomster som banken förvaltar.

4. Revisionsrätten skall upprätta en årsrapport efter utgången av varje budgetår. Denna skall överlämnas till
gemenskapens övriga institutioner och tillsammans med institutionernas yttranden över revisionsrättens
iakttagelser offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Revisionsrätten får också när som helst framföra iakttagelser i särskilda frågor, speciellt i form av särskilda
rapporter, och yttra sig på begäran av någon av gemenskapens övriga institutioner.

Den skall anta sina årsrapporter, särskilda rapporter eller yttranden med en majoritet av sina ledamöter.

Den skall biträda Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om
genomförandet av budgeten.

Artikel 249 (f.d. artikel 189)
För att fullgöra sina uppgifter och enligt bestämmelserna i detta fördrag skall Europaparlamentet och rådet
gemensamt, rådet eller kommissionen utfärda förordningar och direktiv, fatta beslut samt avge
rekommendationer eller yttranden.

En förordning skall ha allmän giltighet. Den skall till alla delar vara bindande och direkt tillämplig i varje
medlemsstat.

Ett direktiv skall med avseende på det resultat som skall uppnås vara bindande för varje medlemsstat till
vilken det är riktat, men skall överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och
tillvägagångssätt för genomförandet.

Ett beslut skall till alla delar vara bindande för dem som det är riktat till.

Rekommendationer och yttranden skall inte vara bindande.

Artikel 250 (f.d. artikel 189a)
1. När rådet enligt detta fördrag fattar beslut om förslag från kommissionen krävs
enhällighet för att ändra förslaget, om inte annat följer av artikel 251.4 och 251.5.

2. Så länge rådet inte har fattat något beslut, får kommissionen ändra sitt förslag när som helst under de
förfaranden som leder fram till att en gemenskapsrättsakt antas.
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Artikel 251 (f.d. artikel 189b)
1. När det i detta fördrag hänvisas till denna artikel för antagandet av en rättsakt, skall följande förfarande
tillämpas.

2. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet.

Efter att ha inhämtat Europaparlamentets yttrande

-får rådet med kvalificerad majoritet, om det godkänner alla ändringar i Europaparlamentets yttrande, anta
det på så sätt ändrade förslaget till rättsakt,

-får rådet med kvalificerad majoritet, om Europaparlamentet inte föreslår några ändringar, anta den
föreslagna rättsakten,

-skall rådet i övriga fall med kvalificerad majoritet anta en gemensam ståndpunkt som skall delges
Europaparlamentet. Rådet skall lämna Europaparlamentet en fullständig redogörelse för grunderna för sin
gemensamma ståndpunkt. Kommissionen skall lämna Europaparlamentet en fullständig redogörelse för sin
ståndpunkt.

Om Europaparlamentet inom tre månader efter en sådan delgivning

a) godkänner den gemensamma ståndpunkten, eller inte har fattat något beslut, skall rättsakten i fråga anses
som antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten,

b) med en absolut majoritet av sina ledamöter avvisar den gemensamma ståndpunkten, skall den föreslagna
rättsakten anses som icke antagen,

c) med en absolut majoritet av sina ledamöter föreslår ändringar i den gemensamma ståndpunkten, skall den
ändrade texten översändas till rådet och till kommissionen; kommissionen skall yttra sig över ändringarna.

3. Om rådet inom tre månader efter det att ärendet har hänskjutits dit med kvalificerad majoritet godkänner
alla Europaparlamentets ändringar, skall rättsakten i fråga anses som antagen i form av den på så sätt
ändrade gemensamma ståndpunkten; rådet skall dock besluta enhälligt om ändringar som kommissionen har
avstyrkt. Om rådet inte godkänner alla ändringar, skall rådets ordförande i samförstånd med
Europaparlamentets ordförande inom sex veckor sammankalla förlikningskommittén.

4. Förlikningskommittén, som skall bestå av rådets medlemmar eller företrädare för dessa och lika många
företrädare för Europaparlamentet, skall ha till uppgift att med en kvalificerad majoritet av rådets
medlemmar eller företrädarna för dessa och en majoritet av företrädarna för Europaparlamentet uppnå
enighet om ett gemensamt utkast. Kommissionen skall delta i förlikningskommitténs arbete och ta alla
nödvändiga initiativ för att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra. När
förlikningskommittén fullgör denna uppgift skall den behandla den gemensamma ståndpunkten på grundval
av de ändringar som Europaparlamentet föreslagit.

5. Om förlikningskommittén inom sex veckor efter det att den har sammankallats godkänner ett gemensamt
utkast, skall Europaparlamentet och rådet var för sig ha sex veckor på sig från godkännandet för att anta
rättsakten i fråga i enlighet med det gemensamma utkastet; Europaparlamentet skall därvid besluta med
absolut majoritet av de avgivna rösterna och rådet med kvalificerad majoritet. Om någon av de båda
institutionerna inte antar den föreslagna rättsakten inom denna tid, skall den föreslagna rättsakten anses som
icke antagen.

6. Om förlikningskommittén inte godkänner något gemensamt utkast skall den föreslagna rättsakten anses
som icke antagen.

7. De tidsfrister på tre månader respektive sex veckor som anges i denna artikel skall på Europaparlamentets
eller rådets initiativ förlängas med högst en månad respektive två veckor.
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Artikel 256 (f.d. artikel 192)
Beslut av rådet eller kommissionen som medför betalningsskyldighet för andra än stater skall
vara verkställbara.

Verkställigheten skall följa de civilprocessrättsliga regler som gäller i den medlemsstat inom
vars territorium den sker. Beslutet om att verkställighet skall ske skall bifogas avgörandet utan andra
formaliteter än kontroll av avgörandets äkthet genom den nationella myndighet som varje medlemsstats
regering skall utse för detta ändamål samt meddela kommissionen och domstolen.

När dessa formaliteter uppfyllts på begäran av den berörda parten, får denne fullfölja verkställigheten enligt
den nationella lagstiftningen genom att hänskjuta ärendet direkt till den behöriga myndigheten.

Verkställigheten får skjutas upp endast genom beslut av domstolen. Domstolarna i de berörda
staterna skall dock vara behöriga beträffande klagomål om att verkställigheten inte genomförs
på regelrätt sätt.

Artikel 284 (f.d. artikel 213)
Kommissionen får inom de gränser och på de villkor som fastställts av rådet i enlighet med bestämmelserna
i detta fördrag inhämta den information och företa de kontroller som behövs för att fullgöra de uppgifter
som anförtrotts kommissionen.

Artikel 288 (f.d. artikel 215)
Gemenskapens avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.

Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall gemenskapen ersätta skada, som orsakats av dess
institutioner eller av dess anställda under tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är
gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

Föregående stycke skall på samma villkor tillämpas på skada som orsakats av ECB eller av dess anställda
under tjänsteutövning.
De anställdas personliga ansvar gentemot gemenskapen skall regleras av bestämmelserna i de
tjänsteföreskrifter eller de anställningsvillkor som gäller för dem.

Artikel 292 (f.d. artikel 219)
Medlemsstaterna förbinder sig att inte lösa tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta fördrag på
annat sätt än som bestämts genom fördraget.

Artikel 300 (f.d. artikel 228)
1. När detta fördrag föreskriver att avtal skall ingås mellan gemenskapen och en eller flera stater eller
internationella organisationer skall kommissionen ge rekommendationer till rådet som skall bemyndiga
kommissionen att inleda de förhandlingar som behövs. Kommissionen skall föra dessa förhandlingar i
samråd med de särskilda kommittéer som rådet har tillsatt för att biträda kommissionen i dess uppgift och
inom ramen för de direktiv som rådet kan komma att utfärda för kommissionen.

När rådet utövar de befogenheter som det har tillerkänts enligt denna punkt skall rådet besluta med
kvalificerad majoritet utom i de fall då rådet enligt punkt 2 första stycket skall besluta enhälligt.

2. Om inte annat följer av kommissionens befogenheter på detta område skall både undertecknandet, som
kan åtföljas av ett beslut om provisorisk tillämpning före ikraftträdandet, och ingåendet av avtalen beslutas
av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen. Rådet skall besluta enhälligt om avtalet
omfattar ett område där det krävs enhällighet för att interna regler skall kunna antas, samt om det är fråga
om ett sådant avtal som avses i artikel 310.

Med avvikelse från bestämmelserna i punkt 3 skall samma förfaranden tillämpas på ett
beslut om att tillfälligt upphöra att tillämpa ett avtal samt för att bestämma vilka
ståndpunkter som på gemenskapens vägnar skall intas i ett organ som inrättats genom ett
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avtal som grundas på artikel 310, om detta organ skall fatta beslut med rättslig verkan,
med undantag för sådana beslut som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram.

Europaparlamentet skall omedelbart och fullständigt informeras om alla beslut som fattas
enligt denna punkt när det gäller provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av
avtal, eller fastställande av gemenskapens ståndpunkt i ett organ som inrättats genom ett
avtal som grundas på artikel 310.

3. Med undantag för sådana avtal som avses i artikel 133.3 skall rådet ingå avtal efter att ha hört
Europaparlamentet och detta även om avtalet omfattar ett område där interna regler skall antas enligt
förfarandet i artikel 251 eller 252. Europaparlamentet skall avge sitt yttrande inom den tid som rådet får
bestämma med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Om ett yttrande inte har avgetts inom denna tid, får
rådet fatta beslut.

Med avvikelse från föregående stycke krävs Europaparlamentets samtycke för ingåendet av sådana avtal
som avses i artikel 310, andra avtal som skapar en särskild institutionell ram genom att
samarbetsförfaranden inrättas, sådana avtal som har betydande budgetmässiga följder för gemenskapen
samt sådana avtal som medför ändring av en rättsakt som har antagits enligt förfarandet i artikel 251.

Rådet och Europaparlamentet får i brådskande fall komma överens om den tid inom vilken samtycke skall
ges.

4. När rådet ingår ett avtal får det med avvikelse från punkt 2 bemyndiga kommissionen att godkänna
ändringar för gemenskapens räkning, om dessa ändringar enligt avtalet skall antas genom ett förenklat
förfarande eller av ett organ som inrättas genom avtalet; rådet får förena ett sådant bemyndigande med
särskilda villkor.

5. Om rådet avser att ingå ett avtal som förutsätter ändringar i detta fördrag, skall ändringarna dessförinnan
antas enligt förfarandet i artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionen.

6. Rådet, kommissionen eller en medlemsstat får inhämta domstolens yttrande över
huruvida ett tilltänkt avtal är förenligt med bestämmelserna i detta fördrag. Om domstolen
i sitt yttrande finner att så inte är fallet, får avtalet endast träda i kraft i enlighet med
artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionen.

7. Avtal som ingåtts i den ordning som anges i denna artikel skall vara bindande för gemenskapens
institutioner och för medlemsstaterna.


