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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Miljöskyddet har genomgått en enorm utveckling, från att ha varit ett obefintligt 
ämne till att bli ett av de mest dynamiska områdena inom gemenskapens rätt och 
politik. Det föreligger emellertid oundvikligen spänningar mellan intresset av att 
skydda miljön och intresset av varors fria rörlighet på den inre marknaden. 
Miljöstandarder ses ibland som ett hinder för marknadstillträde och öppna 
marknader som ett hot mot miljön.   
 
Miljön utgör ett område med delad behörighet där såväl gemenskapen som 
medlemsstaterna har makt att lagstifta. Medlemsstaternas behörighet att lagstifta i 
miljöfrågor är utöver subsidiariteten beroende av om gemenskapen redan har 
lagstiftat i samma fråga eller om frågan ännu är oreglerad inom 
gemenskapsrätten. 1 
 
Då relevant gemenskapslagstiftning saknas bedöms vanligen frågan huruvida 
nationella miljöåtgärder skall tillåtas eller ej, efter de restriktioner sådana åtgärder 
eventuellt kan medföra för den fria rörligheten för varor.2 I artikel 28 EG-
fördraget återfinns ett generellt förbud mot kvantitativa importrestriktioner samt 
åtgärder med motsvarande verkan och i artikel 29 stadgas ett motsvarande förbud 
vad gäller exportrestriktioner.  
 
De båda förbuden i artikel 28 och 29 EG-fördraget är dock inte undantagslösa. I 
artikel 30-EG-fördraget föreskrivs ett antal omständigheter som gör att 
restriktionerna eller åtgärderna med motsvarande verkan ändå accepteras. Under 
förutsättning att de nationella åtgärderna inte utgör medel för godtycklig 
diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna, kan begränsningar av samhandeln tillåtas, om de nationella 
åtgärderna grundas på hänsyn till de allmänna intressen som anges i artikel 30-
EG-fördraget. Dessa hänsyn är: 
 

- allmän moral, allmän ordning och allmän säkerhet; 
- att skydda människors och djurs hälsa och liv, samt bevara växter; 
- att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt 

värde; eller 
- att skydda kommersiell och industriell äganderätt 

 
Miljön hör inte till de allmänna intressen som uttryckligen omnämns i artikel 30 
EG-fördraget, finns det trots det ett utrymme för nationella miljöåtgärder att falla 
under tillämpningen av denna artikel? 
 
Genom den s.k. Cassis-doktrinen, vilken har sin rättsliga grund i en tolkning av 
artikel 28 EG-fördraget, har EG-domstolen öppnat ytterligare en möjlighet för 

                                                 
1 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 162. 
2 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 162. 
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medlemsstaterna att erhålla undantag för handelshindrande åtgärder på en rad 
områden där medlemsstaterna kan behöva tillgodose viktiga samhällsintressen, 
vilka inte finns omnämnda i artikel 30. 
 

1.2 Problemformulering  

Inom ramen för denna uppsats analyseras möjligheterna till undantag enligt artikel 
30 EG-fördraget och enligt Cassis-doktrinen ur ett miljöskyddsperspektiv. I vad 
mån är nationella åtgärder för att skydda miljön förenliga med artikel 30 EG-
fördraget och/eller Cassis-doktrinen?  
 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vad mån medlemsstaterna kan medges 
undantag för nationella handelshindrande miljöskyddsåtgärder, då harmoni-
serande gemenskapslagstiftning på området saknas alternativt då gemenskaps-
lagstiftning inte harmoniserar området fullt ut. Artiklarna 28 och 29 behandlas i 
syfte att utreda i vilken mån nationella miljöåtgärder riskerar att träffas av dessa 
förbud, detta för att ge en bild av i vilka sammanhang det över huvud taget är 
relevant att tala om undantag för nationella miljöregler under artikel 30 och enligt 
Cassis-doktrinen. Vidare är syftet att undersöka de krav EG-domstolen har 
uppställt för nationella miljöskyddsåtgärder vid tillämpning av artikel 30 
respektive Cassis-doktrinen, då särskilt kravet på proportionalitet. Slutligen är 
syftet att analysera hur gemenskapsprinciperna avseende miljöskydd, å ena sidan 
och fri rörlighet för varor, å andra sidan, bör tillämpas vid bedömningen av 
nationella miljöåtgärder under artikel 30 och Cassis-doktrinen.   
 

1.4 Avgränsningar 

Subsidiaritetsprincipen behandlas enbart kortfattat inom ramen för denna uppsats. 
Uppsatsen avgränsas till att behandla de fall då harmoniserande gemenskaps-
lagstiftning på området saknas, alternativt då existerande gemenskapsåtgärder inte 
harmoniserar det berörda området fullt ut. Inom ramen för denna uppsats 
behandlas åtgärder som rör den fria varucirkulationen inom gemenskapen, och 
inte åtgärder som berör handeln med tredje land. Vidare behandlas enbart 
medlemsstaternas möjligheter att för egen del erhålla undantag för nationella 
miljöåtgärder och inte till förmån för andra medlemsstaters miljöintressen. 
 

1.5 Metod 

Den grundläggande metoden är traditionell juridisk metod, där jag bygger mina 
analyser på en genomgång av gällande lagstiftning, praxis från EG-domstolen, 
dokument från gemenskapens institutioner samt doktrin. 
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1.6 Vad är skydd av miljön? 

Innan vi går vidare kan det vara på sin plats att förtydliga begreppet 
”miljöskyddsåtgärder”, och dess eventuella samband med ”åtgärder till skydd för 
människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter”. 
 
Åtgärder till skydd för miljön kan indelas i två grupper: de med generell 
tillämpbarhet inom alla miljösektorer såsom bestämmelser om miljö-
konsekvensbeskrivningar, rätt att ta del av miljöinformation, miljömärkning och 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, och de som inriktar sig på särskilda 
sektorer såsom bestämmelser angående vatten, luft och atmosfär, buller, 
kemikalier och bioteknik, avfall, samt skydd av flora och fauna.3  
 
Genom att vidta miljöskyddsåtgärder kan en medlemsstat lagstiftningsvägen 
(givetvis under beaktande av gemenskapsrätten) skydda nationella intressen inom 
de olika miljösektorerna. Inom vattensektorn kan t.ex. åtgärder vidtas för att 
garantera kvalitén på badvatten, dricksvatten etc. 
 
Ett flertal miljöskyddsåtgärder medför också ett skydd för människors och djurs 
hälsa och liv samt bevarandet av växtarter. Miljöskyddsbestämmelser som 
garanterar en viss dricksvattenkvalitet utgör givetvis ett skydd även för 
människors och djurs hälsa och liv.   
 
Vissa miljöskyddsbestämmelser kan däremot inte sägas utgöra ett direkt skydd för 
människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter. Ett exempel 
skulle kunna vara nationella restriktioner vid användandet av ozonnedbrytande 
ämnen i syfte att skydda ozonlagret (i syfte att skydda ett miljöintresse). Skador 
på ozonlagret kan öka risken för hudcancer hos människor och kan även ha andra 
hälsoeffekter på människor, djur och växter. Dessa risker är dock avlägsna och 
indirekta, det är tveksamt om sådana miljöskyddsåtgärder kan benämnas åtgärder 
för att skydda människors och djurs hälsa och liv. 
 
För att avgöra om en miljöskyddsåtgärd syftar till att skydda hälsa och liv är 
sambandet mellan åtgärden ifråga och dess effekt på människors och djurs hälsa 
och liv av avgörande betydelse.4  
 
Åtgärder som vidtas till skydd för människors och djurs hälsa och liv samt 
bevarandet av växtarter kan ha positiva effekter även på miljön, och på så vis 
innefattas av begreppet miljöskyddsåtgärder. Föreskrifter om högsta tillåtna halt 
rester av bekämpningsmedel på och i livsmedel är exempel på åtgärder som kan 
vidtas i syfte att skydda människors och djurs hälsa och liv, men som också har en 
positiv inverkan på miljön eftersom användandet av bekämpningsmedel är 
förknippat med miljöskador.  
 

                                                 
3 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 62 f. 
4 Krämer, EC Environmental Law s 76. 
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Samtliga åtgärder som vidtas till skydd för människors och djurs hälsa och liv 
samt bevarandet av växtarter kan emellertid inte sägas bidra till att skydda miljön. 
Exempel på sådana åtgärder är t.ex. regler om förbud mot tillsatser av vitaminer i 
livsmedel och drycker. Att begreppen miljöskyddsåtgärder och åtgärder till skydd 
för människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter överlappar 
varandra illustreras med en bild. 
   

ÅTGÄRDER TILL SKYDD FÖR 
MÄNNISKORS OCH DJURS HÄLSA OCH 
LIV SAMT BEVARANDET AV 
VÄXTARTER  
 

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER 

T ex restriktioner 
vid användandet av 
ozonnedbrytande 
ämnen. 

T ex bestämmelser 
om dricksvatten-
kvalitet och om 
högsta halt 
bekämpningsmedel 
i livsmedel. 

T ex förbud mot 
tillsatser av vitaminer i 
livsmedel och drycker. 

 
Figur 1. Sambandet mellan miljöskyddsåtgärder och åtgärder till skydd för människors och 
djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter. 

 

1.7 Fortsatt disposition 

Uppsatsens kapitel 2, EU och skyddet av miljön, inleds med en introducerande 
miljöhistorik (2.1), följt av ett avsnitt där förhållandet mellan nationella 
miljöskyddsåtgärder och gemenskapsrätten behandlas (2.2) Därpå följer ett avsnitt 
(2.3) där gemenskapens miljömål, grundläggande miljöprinciper och integrerings-
principen i artikel 6 EG-fördraget behandlas. I uppsatsens kapitel 3 behandlas 
varors fria rörlighet på den inre marknaden. Efter en inledning (3.1) återfinns ett 
avsnitt (3.2) där principen om varors fria rörlighet på den inre marknaden 
behandlas. Därpå följer ett avsnitt (3.3) angående kvantitativa importrestriktioner 
och ett motsvarande avsnitt (3.4) angående kvantitativa exportrestriktioner. I 
kapitel 4 behandlas, efter ett introducerande avsnitt (4.1), de för uppsatsen 
centrala undantagen enligt artikel 30 EG-fördraget (4.2) och Cassis-doktrinen 
(4.3). I kapitel 4 utförs en analys av balansen mellan skyddet av miljön och varors 
fria rörlighet på den inre marknaden, vid tillämpningen av nämnda undantag. I 
kapitel 5 genomförs en analys av hur gemenskapsprinciperna avseende miljö-
skydd, å ena sidan och fri rörlighet för varor, å andra sidan, bör tillämpas vid 
bedömningen av nationella miljöåtgärder under artikel 30 och Cassis-doktrinen  
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2 EU OCH SKYDDET AV MILJÖN 

2.1 Utvecklingen av EU:s miljöpolitik 

I 1957-års originalversion av EEG-fördraget tillhörde miljöskyddet inte någon av 
de frågor som uttryckligen omnämndes. Av allt att döma var anledningen till detta 
att man vid denna tidpunkt ännu inte betraktade miljöproblem som särskilt 
allvarliga.  
 
Under 1960-talet växte oron för den tilltagande miljöförstöringen inom den 
europeiska gemenskapen liksom inom övriga industriländer. Medlemsstaternas 
sätt att reagera på detta var att anta nationella miljöbestämmelser - en inte särskit 
effektiv metod för att bekämpa den gränsöverskridande miljöförstöringen. 
Medlemsstaternas miljöåtgärder kom dessutom att i allt högre grad anses som 
hinder för den fria gemenskapshandeln.5  
 
FN:s första miljökonferens ägde rum i Stockholm 1972 och tycks ha verkat som 
en katalysator för miljöarbetet inom gemenskapen. Kort efter denna konferens 
anmodades kommissionen vid ett möte mellan stats- och regeringscheferna i 
gemenskapens medlemsstater i Paris 1972, att utveckla ett handlingsprogram för 
miljöpolitiken. Beslutet föregicks av en intensiv debatt huruvida miljöproblem 
borde angripas med gemenskapbestämmelser eller med hjälp av mellanstatliga 
överenskommelser.6 
 
År 1973 antogs EU:s första handlingsprogram för miljön och sedan dess har 
ytterligare fyra antagits.7 Kommissionen lade i januari 2001 fram ett förslag till ett 
sjätte handlingsprogram. 8 Handlingsprogram är inte juridiskt bindande, men de 
ligger till grund för de förslag till miljöregler som läggs fram inom EU. 9  
 
I det första handlingsprogrammet gällande perioden 1973-1976 uppställdes de 
grundläggande principerna för EU:s miljöpolitik som alltjämt utgör grunden för 
det miljösamarbete som bedrivs inom gemenskapen. Större delen av det första 
handlingsprogrammet ägnades åt att utveckla åtgärder för att minska eller 
förebygga föroreningar. Åtgärder utvecklades även för att förbättra miljö-
standarden och för att stimulera internationellt samarbete i miljöfrågor.10 
 
Det andra handlingsprogrammet gällande perioden 1977-1981 lade liksom det 
första, tyngdpunkten på kontrollåtgärder. Det andra åtgärdsprogrammet befäste de 
principer och åtgärder som redan framlagts i det första. Föroreningar betraktades 

                                                 
5 Weidenfeld och Wessels s 165-166. 
6 Weidenfeld och Wessels s 166. 
7 Första handlingsprogrammet för miljön (gällande perioden 1973-1976), OJ 1973, C 112/1; andra 
handlingsprogrammet för miljön (1977-1981), OJ 1977, C 139/1; tredje handlingsprogrammet för 
miljön (1982-1986), OJ 1983, C 46/1; fjärde handlingsprogrammet för miljön (1987-1992), OJ 
1987, C 328/1; fe mte handlingsprogrammet för miljön (1993-2000), OJ 1993, C 138/1. 
8 KOM (2001) 31 slutlig, 24.1.2001, Kommissionens meddelande om Europeiska gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, Miljö 2010: Vår framtid – vårt val. 
9 Weidenfeld och Wessels s 166; Krämer, EC Environmental Law s 43. 
10 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 47. 



 14

fortfarande som det största problemet och det var av högsta prioritet att begränsa 
dessa.11 
 
Antagandet av det tredje handlingsprogrammet gällande perioden 1982-1986 
sammanföll med en ökad uppmärksamhet på miljöfrågor inom gemenskapen. 
Programmet återspeglade en förändring i synen på miljöfrågor i jämförelse med 
de tidigare åtgärdsprogrammen. Tyngdpunkten försköts mot förebyggande och 
bevarande åtgärder.12 Den kanske viktigaste insikten var behovet av att integrera 
miljöpolitiken med gemenskapens övriga politikområden. 13  
 
Antagandet av den Europeiska enhetsakten14 innebar en avgörande förbättringen 
på miljöområdet. Genom ikraftträdandet av Enhetsakten den 1 juli 1987, lades ett 
flertal nya områden, däribland miljö, till listan över områden inom vilka 
gemenskapen sedan tidigare hade behörighet. Miljön fick ett eget avsnitt i EG-
fördraget och miljöåtgärder kunde nu inrättas på en klart uttalad rättslig grund. 
Det blev också föreskrivet att hänsyn till skyddet för miljön skall ingå som en 
komponent i gemenskapens politik på övriga områden.   
 
Allteftersom miljöarbetet inom gemenskapen fortskred förändrades innehållet i 
handlingsprogrammen från att främst ha tagit sikte på aktuella miljöproblem och 
dess undanröjande till att bli av mer övergripande och förebyggande natur.15 Det 
fjärde handelsprogrammet gällande perioden 1987-1992 innehöll en rad nya 
åtgärder, vilka vid tidpunkten före Enhetsaktens ikraftträdande inte hade varit 
möjliga att genomföra. Främst betonades behovet av att fastställa strikta 
miljöregler inom gemenskapen. Det fjärde handlingsprogrammet gav 
huvudsakligen uttryck för insikten om behovet av internationellt miljösamarbete, 
om vikten av att förebygga föroreningar vid källan och om behovet av att 
samordna bekämpandet av föroreningar i syfte att förhindra att föroreningar 
överfördes från en miljösektor till en annan. 16 
 
Maastrichtfördraget17 trädde ikraft den 1 november 1993 och innebar nya 
framsteg på miljöområdet. Genom detta fördrag antog gemenskapen miljö-
politiken som en av gemenskapens uppgifter i artikel 3 EG-fördraget och 
kopplade målet om en hållbar tillväxt till hänsynstagandet till miljön i artikel 2 
EG-fördraget. Genom detta fick den gemensamma miljöpolitiken en ny rättslig 
status. Maastrichtfördraget innebar att miljön lyftes upp till det politiska planet 
och att man som regel kunde fatta beslut med kvalificerad majoritet i rådet. 
 
Det femte handlingsprogrammet gällande perioden 1993-2000, hade ett globalt 
perspektiv och betonade nödvändigheten av att skapa en balans mellan skyddet av 
miljön och den ekonomiska tillväxten. Programmet framhöll att hänsyn till miljön 
skall finnas med vid politiska beslut inom alla områden för att den samlade 
                                                 
11 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 48. 
12 Weidenfeld och Wessels s 166. 
13 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 48-49. 
14 Ändringsfördrag; Europeiska enhetsakten av den 17 och 28 februari 1986. 
15 Lundgren s 43. 
16 Weidenfeld och Wessels s 166-167; Mahmoudi, EU:s miljörätt s 49-50 
17 Fördraget om den Europeiska unionen av den 7 februari 1992. 
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miljöpåverkan skall minska. Vidare syftade programmet till att förebygga 
miljöproblem och att uppnå dess målsättningar genom ekonomiska styrmedel, 
utbildning, forskning information och förbättrad planering. Som allmän mål-
sättning framhölls strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling, dvs. en fortsatt 
ekonomisk och social utveckling utan att skada miljön och utarma naturresurser 
och biologisk mångfald.18 
  
Amsterdamfördraget19 trädde ikraft den 1 maj 1999 och förde med sig ändringar 
av stor betydelse för miljöarbetet inom gemenskapen. Ändringarna rörde främst 
de grundläggande miljöprinciperna (hållbar utveckling, hög miljöskyddsnivå och 
integrering av miljöskyddskrav i övrig gemenskapspolitik) och rättsgrunderna för 
miljörelevanta beslut.20 
 
Genom Amsterdamfördraget förstärktes principen om att miljöhänsyn skall 
införlivas med politiken på andra områden. I syftet att integrera politiken 
avseende den inre marknaden med miljöpolitiken antog kommissionen i juni1999 
ett förslag till meddelande om ”Den inre marknaden och miljön”.21 
 
Kommissionens förslag till ett sjätte handlingsprogram för miljön22 omfattar 
prioriterade insatser på miljöområdet för de närmaste fem till tio åren. 
Handlingsprogrammet är inriktat på fyra huvudsakliga verksamhetsområden: 
klimatförändringar, hälsa och miljö, naturen och den biologiska mångfalden samt 
förvaltning av naturresurserna. Särskilt betonas vikten av att få allmänheten och 
näringslivet att aktivt medverka på nya och innovativa sätt. Det nya 
handlingsprogrammet måste antas i rådet och Europaparlamentet enligt 
medbeslutandeförfarandet.23 
 

2.2 Nationella miljöåtgärder och gemenskapsrätten 

2.2.1 Allmänt 

Frågan om en medlemsstat har rätt att vidta miljöåtgärder handlar i första hand om 
fördelning av kompetensen mellan gemenskapen och dess medlemsstater. På 
miljöområdet har medlemsstaternas lagstiftningskompetens delvis överförts på 
gemenskapen, vilket innebär att miljöområdet är ett område med delad behörighet, 
där såväl gemenskapen som medlemsstaterna har makt att lagstifta.24 
 
Nästa fråga handlar om utövandet av den delade behörigheten dvs. när och i 
vilken utsträckning medlemsstaterna har makt att vidta miljöåtgärder. Gränserna 
                                                 
18 Weidenfeld och Wessels s 167; Mahmoudi, EU:s miljörätt s 50 ff. 
19 Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, Fördragen om 
upprättandet av Europeiska gemenskaperna  och vissa akter som hör samman med dem. 
20 Mahmoudi, Amsterdamfördraget s 2. 
21 KOM 1999 (263) slutlig, 9.6.1999, Den inre marknaden och miljön. 
22 KOM (2001) 31 slutlig, 24.1.2001, Kommissionens meddelande om Europeiska gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, Miljö 2010: Vår framtid – vårt val. 
23 KOM (2001) 31 slutlig, 24.1.2001, Kommissionens meddelande om Europeiska gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, Miljö 2010: Vår framtid – vårt val. 
24 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 137. 



 16

för medlemsstaternas behörighet att lagstifta i miljöfrågor är i första hand 
beroende av subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen är av betydelse för 
kompetensutövningen och har ingenting med fördelningen av kompetens att 
göra.25 
 

2.2.2 EU:s miljöregler 

I och med att miljön har fått en alltmer framträdande plats inom gemenskaps-
arbetet har möjligheten att stifta för medlemsstaterna bindande miljöregler 
tillkommit. Gemenskapen har vidtagit rättsliga åtgärder inom praktiskt taget alla 
områden, främst på grundval av artikel 95 och artikel 175 EG-fördraget. 
 
Den första av dessa artiklar utgör grunden för harmoniseringsregler och den andra 
för minimiregler. Skillnaden mellan dessa regler är viktig: 
 

- Harmoniseringsregler syftar till att skapa en gemensam marknad med 
enhetliga regler i alla medlemsstater t.ex. om hur en vara är utformad eller 
om vilka kemikalier som skall tillåtas. Harmoniseringsreglerna måste i 
princip följas till punkt och pricka för att inte handeln på den 
gemensamma marknaden skall hindras av att olika medlemsstater har olika 
regler. Harmoniseringsregler med miljökrav gäller bl.a. för bilavgaser, 
ozonnedbrytande ämnen och kemikalier. 

- Minimiregler baseras på miljöavdelningen i EG-fördraget och är rena 
miljöskyddsregler, utan direkt koppling till den gemensamma marknaden. 
Minimireglerna slår fast en lägsta nivå för miljöskyddet inom EU och 
ingen medlemsstat får införa regler som ligger under de uppställda kraven. 
Minimiregler kan t.ex. gälla vatten kvalitet eller luftkvalitet. 

 
Nationella åtgärder som införlivar eller tillämpar gemenskapens miljöåtgärder på 
grundval av artikel 95 eller artikel 175 måste bedömas för att garantera ett korrekt 
genomförande eller en korrekt tillämpning av den berörda åtgärden. Om 
gemenskapsåtgärderna inte fullt ut harmoniserar det berörda området skall de 
nationella åtgärderna även granskas mot bakgrund av artiklarna 28-30 EG-
fördraget. 
 

                                                 
25 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 137. 
Subsidiaritetsprincipen återfinns i artikel 5 EG-fördraget där det stadgas att: 
 
”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.” 
 
Den grundläggande tanken bakom subsidiaritetsprincipen är att beslut skall fattas på lägsta möjliga 
nivå. På miljöområdet beror mycket på vilken tolkning man ger kravet på att miljöskyddsmålet 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå. 
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2.2.3 Undantag för nationella miljöåtgärder 

I särskilda fall tillåts emellertid strängare nationella miljöåtgärder än de som 
antagits på gemenskapsnivå. Dessa åtgärder måste dock uppfylla kraven i 
antingen artikel 95(4) (om den åtgärd som antagits på gemenskapsnivå grundas på 
artikel 95) eller artikel 176 (om artikel 175 utgör den rättsliga grunden för 
gemenskapsåtgärden). 
 
Genom den s.k. miljögarantin i artikel 95(4)-(10) EG-fördraget kan en 
medlemsstat av miljöskäl medges undantag från harmoniseringsregler. I artikel 
95(4) stadgas att ett land har rätt att behålla striktare nationella miljöregler då 
rådet eller kommissionen beslutat om en harmoniseringsåtgärd. Medlemsstaten 
skall då anmäla bestämmelserna samt skälen för att behålla dem till 
kommissionen. Enligt artikel 95(5) har en medlemsstat även rätt att införa nya 
striktare regler om medlemsstaten anser det nödvändigt för att skydda miljön. 
Medlemsstaten skall då underrätta kommissionen om de planerade 
bestämmelserna och skälen för att införa dem. 
 
Enligt artikel 95(4) skall den nationella avvikelsen vara nödvändig och grundad 
på väsentliga behov, och enligt artikel 95(5) kan strängare nationella regler införas 
om åtgärden dessutom kan kopplas till nya vetenskapliga fakta om miljöskydd, 
om problemet är specifikt för medlemsstaten, samt om problemet uppkommit 
efter antagandet av harmoniseringslagstiftningen. 
 
För att få införa en avvikande nationell regel efter det att harmoniserings-
lagstiftning väl ha antagits krävs mycket starka bevis för risker som motiverar 
strängare regler. Det har framhållits att de stränga beviskraven begränsar 
möjligheterna att använda miljögarantin. Utöver krav på bevis och motivering för 
en strängare nationell regel i själva sakfrågan, måste medlemsstaten även bevisa 
att den nationella regeln inte är diskriminerande eller utgör ett förtäckt 
handelshinder.26  
 
I artikel 95(7)-(8) stadgas att då en medlemsstat tillåts behålla eller införa en regel 
som avviker från ett harmoniseringsdirektiv har kommissionen en skyldighet att 
undersöka om den risk för miljön som det enskilda landet bevisat kan gälla hela 
gemenskapen. I så fall är kommissionen skyldig att föreslå åtgärder för hela 
gemenskapen. Kommissionen har enligt artikel 95(6) dessutom en tids-
begränsning för sitt arbete. Senast sex månader efter det att en medlemsstat 
meddelat att man vill behålla eller införa strängare miljöregler måste 
kommissionen ge ett svar. Om kommissionen inte svarat inom sex månader skall 
den nationella bestämmelsen betraktas som godkänd. 
 
I fråga om gemenskapsåtgärder som grundas på artikel 175 får enskilda 
medlemsstater enligt artikel 176 EG-fördraget införa strängare krav än vad 
minimireglerna föreskriver, under förutsättning att dessa åtgärder är förenliga med 
fördraget. 
 
                                                 
26 Krämer, EC Environmental Law s 102-104. 
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I avsaknad av gemenskapsåtgärder får medlemsstaterna anta nationella miljö-
åtgärder, under förutsättning att de är förenliga med fördraget, inbegripet de 
allmänna bestämmelserna om fri rörlighet för varor enligt artiklarna 28-30 EG-
fördraget. 
 

2.2.4 Harmoniseringens effekter på undantagen för nationella 
miljöåtgärder 

Harmoniseringen utgör ett viktigt led i gemenskapens integrationssträvanden. I 
detta sammanhang är en betydelsefull fråga vilken roll EG-fördragets 
bestämmelser om varors fria rörlighet intar. Innebär t.ex. existensen av artikel 30 
EG-fördraget och Cassis-doktrinen att gemenskapen har avsagt sig kompetensen 
att utfärda standardiserande normer, på där angivna områden, till förmån för 
medlemsstaterna? 
 
Enligt EG-domstolens uttalanden är detta inte fallet. I ett mål från 1976 använde 
sig Italien regelmässigt av veterinär- och allmänna hälsotester i syfte att 
kontrollera kött härrörande från andra medlemsstater. EG- domstolen fann här att 
vissa gemenskapsdirektiv som harmoniserade hälsokontroller genomförda i 
exporterande stater medförde att en regelmässig hälsokontroll inte var nödvändig 
och inte längre berättigad enligt artikel 30 EG-fördraget. Som grund för detta 
ställningstagande angav EG-domstolen följande: 
 
”Artikel 36 är inte avsedd att förbehålla vissa områden för medlemsstaternas 
exklusiva behörighet, men den tillåter att det i nationell lagstiftning görs 
undantag från principen om fri rörlighet för varor i den utsträckning detta är och 
förblir berättigat för att uppnå de mål som avses i artikeln.” 27 
 
EG-domstolen har i senare mål låtit upprätthålla denna princip. I ett mål från1979 
tillade EG-domstolen att om ett gemenskapsdirektiv föreskriver att harmoni-
seringen av nödvändiga åtgärder måste garantera skyddet för människors och 
djurs hälsa och liv, och direktivet även upprättar ett system som möjliggör för 
gemenskapen att kontrollera att dessa skyddsområden respekteras, så kan 
medlemsstaterna inte längre förlita sig på artikel 30 EG-fördraget. Lämpliga 
kontrollmetoder och skyddsåtgärder måste då istället vidtagas enligt de principer 
som harmoniseringsdirektivet anger.28 
 
Alla direktiv anger dock inte uttömmande garantier till skydd för människors och 
djurs hälsa och liv, vilka utesluter tillämpningen av artikel 30 EG-fördraget. Vissa 
frågor kan ha lämnats oreglerade i ett direktiv, vilket kan innebära att 
medlemsstaten har rätt att åberopa artikel 30 till stöd för handelshindrande 
åtgärder, förutsatt att detta sker inom direktivets ram.29 
  

                                                 
27 Mål 35/76 Simmenthal v. Italian Minister of finance (1976), sammanfatting punkt 4 (artikel 36 
heter numera artikel 30). 
28 Mål 5/77 Tedeschi v. Denkavit (1979) ECR 1555. 
29 Lundgren s 18. 
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I fallet Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha AB erinrade EG-domstolen om att 
även om en tillämpning av artikel 30 EG-fördraget gör det möjligt att upprätthålla 
nationella restriktioner för den fria varurörligheten som grundas på hänsyn som 
utgör grundläggande gemenskapsrättsliga krav, är detta inte längre möjligt när det 
i gemenskapsdirektiv föreskrivs harmonisering av sådana åtgärder som är 
nödvändiga för att uppnå det särskilda syfte som eftersträvas genom tillämpningen 
av artikel 30 EG-fördraget.30 
 

2.2.5 Slutsatser 

Av vad som framförts i detta avsnitt kan vi dra slutsatsen att nationella miljö-
skyddsåtgärder kan komma att granskas mot bakgrund av bestämmelserna om fri 
rörlighet för varor 
 

- då det inte finns några harmoniserande gemenskapsåtgärder på området, 
alternativt  

                                                 
30 Mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v Toolex Alpha AB (2000), domskälen, punkt 25.  
 
Ett fall, där harmoniseringen lett till att en tidigare omtvistad lag som bedömts under artikel 28 
istället skall bedömas mot bakgrund av sekundärlagstiftning, har hänskjutits till EG-domstolen. 
Detta fall har ännu inte har avgjorts och gäller det danska totalförbudet mot användandet av 
metallburkar för utländska producenter (se avsnitt 4.3.5). Redan i flaskfallet ansåg Storbritannien 
som var intervenerande part att detta förbud skulle tas upp till prövning. Kommissionen däremot 
ansåg att åtgärden angående metallburkarna hade vidtagits i syfte att skydda miljön, och 
opponerade sig av denna anledning inte mot förbudet. Försöket från Storbritanniens sida att ta upp 
detta förbud till diskussion misslyckades av procedurskäl, då denna medlemsstat såsom tredje 
intervenerande part inte kunde  utvidga syftet med processen framför EG-domstolen bortom de 
gränser som kommissionen angett i sin ansökan.  
 
Om en medlemsstat, i frånvaron av gemenskapslagstiftning, själv har rätt att etablera den 
miljöskyddsnivå den önskar, bör det i princip vara upp till danska myndigheter att besluta 
huruvida de önskar förbjuda metallburkar eller ej. Användandet av metallburkar utgör bevisligen 
ett större miljöhot än vad återanvändning av glasflaskor gör, bl.a. med avseende på 
klimatförändringar.  
 
Sedan EG-domstolens dom i flaskfallet har emellertid förutsättningarna förändras. I december 
1994 antogs ett nytt förpackningsdirektiv, trots protester från Danmark. Det nya direktivet innebär 
att återvinningen av alla förpackningar måste vara minst 50 %, men inte över 65 %. Beslut 
angående det danska burkförbudet skall emellertid numera fattas under beaktande av direktivet 
ifråga och inte som tidigare var fallet, artikel 28. Det danska burkförbudet anmäldes till EG-
domstolen 1999 av kommissionen sedan Danmark vägrat rätta sig efter det nya direktivet. 
Danmark har inför EG-domstolen hävdat att direktivet är bristfälligt och inte ger utry mme för 
enskilda länder att ställa högre miljökrav. Danmark har i en omfattande studie visat att återvinning 
av metallburkar innebär en betydligt större miljöfara än om glasflaskor återvinns. I ett yttrande till 
EG-domstolen har emellertid generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer underkänt denna studie och 
hävdat att det danska förbudet mot metallburkar och det handelshinder detta innebär för utländska 
producenter inte står i proportion till syftet att skydda miljön. Om drycker får säljas i en viss 
förpackning i andra medlemsstater, skall så få ske även i Danmark. Vad EG-domstolen beslutar 
återstår att se. Om EG-domstolen väljer att gå på generaladvokatens linje får miljöintresset ge vika 
för den inre marknadens krav på fri rörlighet för varor.    
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- då existerande gemenskapsåtgärder inte fullt ut harmoniserar det berörda 
området. 

 
Lagharmoniseringen på miljöområdet innebär knappast någon utvidgning av 
tillämpningsområdet för artikel 30 och Cassis-doktrinen. Snarare blir följden en 
inskränkning, eftersom harmoniseringen syftar till att få bort de hinder för de fria 
varurörelserna som skapas av artikel 30 och Cassis-doktrinen. Då harmoniserande 
lagstiftning på miljöområdet väl införts, som föreskriver harmonisering av sådana 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå det särskilda miljösyfte som 
eftersträvas, kan medlemsstaterna inte längre förlita sig till artikel 30 eller Cassis-
doktrinen för att erhålla undantag för handelshindrande miljöåtgärder. Åtgärderna 
måste då istället bedömas mot bakgrund av gällande harmoniseringslagstiftning. 
 

2.3 Gemenskapens miljömål, grundläggande miljöprinciper och 
integreringsprincipen 

2.3.1 Gemenskapens miljömål 

I artikel 2 EG-fördraget31 fastslås gemenskapens generella miljömål, vilka komp-
letteras av de mer specifika målsättningarna i artikel 174(1) EG-fördraget, där det 
stadgas att: 
 
”Gemenskapens miljöpolitik skall bidra till att följande mål uppnås: 

- Att bevara, skydda och förbättra miljön. 
- Att skydda människors hälsa. 
- Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt. 
- Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller 

globala miljöproblem.” 
 
EG-fördragets olika målsättningar är inte hierarkiskt ordnade och gemenskapen 
skall sträva efter att uppnå alla de i EG-fördraget angivna målsättningarna. Skulle 
en konflikt uppstå t.ex. mellan målsättningarna avseende den inre marknaden och 
miljön måste gemenskapernas institutioner försöka finna en kompromiss mellan 
dessa båda. Konflikter mellan etableringen av den inre marknaden för varor och 
behovet av att skydda miljön genom försiktighetsprincipen i artikel 174(2) är 
vanligt förekommande.32  
 

                                                 
31 Artikel 2 EG-fördraget: “Gemenskapen skall ha till uppgift att genom att upprätta en gemensam 
marknad och en ekonomisk och monetär union och genom att fullfölja den gemensamma politik 
eller verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4 främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar 
utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om sysselsättning 
och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, en 
hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en hög nivå i fråga om miljöskydd och 
förbättring av miljöns kvalitet, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk 
och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.” . 
32 Krämer, EC Environmental Law s 6. 
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2.3.2 Gemenskapens grundläggande miljöprinciper 

Gemenskapens miljöpolitik grundas på följande principer uttryckta i artikel 
174(2) EG-fördraget: 
 

- Principen om förebyggande åtgärder. Enligt principen om förebyggande 
åtgärder måste skyddsåtgärder vidtas innan miljöskadan faktiskt har 
uppstått i stället för att återställa dem sedan de väl uppkommit. Sådana 
förebyggande åtgärder kan utformas som ett införande av utsläppsgränser 
eller i form av ett tillståndsförfarande, men de kan också ta sig formen av 
ekonomiska styrmedel. 33 

  
- Försiktighetsprincipen. Sambandet mellan orsak och verkan är ofta 

osäkert med tanke på olika påfrestningar som miljön utsätts för. 
Försiktighetsprincipen kan därför berättiga till åtgärder för att förhindra 
skada i vissa fall även om orsakssambandet inte helt kan fastställas på 
grundval av tillgängliga vetenskapliga bevis. Försiktighetsprincipen 
innebär nämligen att förebyggande åtgärder skall vidtas så snart det finns 
skäl att befara att en viss åtgärd skulle kunna utgöra ett hot mot den 
mänskliga hälsan eller på annat vis skada miljön, även om det saknas 
övertygande bevisning rörande orsakssambandet mellan åtgärd och 
skada.34 I kommissionens riktlinjer angående tillämpningen av 
försiktighetsprincipen argumenterar kommissionen för att gemenskapen 
har rätt att fastställa den nivå för skyddet av miljön, människor och djurs 
liv och hälsa och växter som anses lämplig.35  

 
- Principen om att miljöförstöring bör hejdas vid källan. Denna princip 

bygger på tanken om att miljöproblem bör åtgärdas vid källan snarare än i 
senare led, vilket är av särskild betydelse vid gränsöverskridande miljö-
problem. Vid tillämpningen av denna princip bör man beakta hur 
miljöanpassade och kostnadseffektiva de resulterande lösningarna är.36  

 
- Principen om att förorenaren skall betala. Enligt denna princip bör 

förorenaren, inte samhället som helhet, bära kostnaden för eventuella 
miljöföroreningar. Om denna princip tillämpades fullt ut skulle priserna 
återspegla den fullständiga kostnaden för produktion och konsumtion, 
inbegripet miljökostnaden. 37 

 
I artikel 174(3) EG-fördraget anges ett antal aspekter som gemenskapen skall 
beakta när den utarbetar sin miljöpolitik. Dessa är: 
 

- tillgängliga vetenskapliga och tekniska data, 
- miljöförhållanden i gemenskapens olika regioner, 

                                                 
33 Krämer, EC Environmental Law s 61. 
34 Mahmoudi, EU:s miljörätt s 56-57. 
35 KOM 2000(1) slutlig, Meddelande från kommissionen om försiktighetsprincipen. 
36 Krämer, EC Environmental Law s 18-19. 
37 Krämer, EC Environmental Law s 19-20. 
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- de potentiella fördelar och kostnader som är förenade med att åtgärder 
vidtas eller inte vidtas, 

- den ekonomiska och sociala utvecklingen i gemenskapen som helhet och 
den balanserade utvecklingen i dessa regioner.    

 

2.3.3 Integrering av miljöfrågor i övrig gemenskapspolitik 

I 1987 års version av EG-fördraget stadgades i artikel 174 (ex 130r) som en av 
gemenskapens grundläggande miljöprinciper att ”miljöskyddskraven skall ingå 
som en del av gemenskapens övriga politik”. Genom Maastrichtfördraget 
omformulerades denna princip och det stadgades att ”Miljöskyddskraven skall 
integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens övriga politik”. 
Genom Amsterdamfördraget togs ytterligare ett steg och miljöskyddskravet lyftes 
fram och gjordes till en självständig princip som numera återfinns i artikel 6 EG-
fördraget. Där stadgas: 
 
”Miljöskyddskraven skall integreras i utformning och genomförande av 
gemenskapens politik och verksamhet enligt artikel 3, särskilt i syfte att främja en 
hållbar utveckling.” 
 
Bestämmelsen baseras på föreställningen att miljöpolitiken inte kan ses som ett 
område isolerat från övriga politikområden, då miljön i själva verket påverkas av 
transportpolitiken, energipolitiken, den inre marknadens politik etc.38 
 
Vid Europeiska rådets möte i Cardiff 1998 gjordes ett försök att omsätta artikel 6 i 
praktiken genom att uppmana rådet i olika facksammansättningar att utveckla 
strategier och program för att integrera miljöskyddskraven i sina respektive 
områden. Tanken är att detta skall följas upp med effektiv miljöbedömning av alla 
nya strategiska förslag från kommissionen och ytterligare instanser för att 
fastställa indikatorer för att mäta framstegen på de områden där det redan har 
gjorts stora insatser från de olika sektorernas sida.39 
 
Vad är det då som skall integreras enligt artikel 6 EG-fördraget? ”Miljö-
skyddskraven”, som det uttrycks i denna artikel, är först och främst de olika 
målsättningar som finns angivna i artiklarna 2 och 174(1) EG-fördraget. Således 
skall gemenskapens målsättningar, att främja en hållbar utveckling och en hög 
nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet samt att bevara, 
skydda och förbättra miljön, beaktas inom annan sektoriell gemenskapspolitik.40 
 
Utöver uppräknade målsättningar utgör även de miljöprinciper som uttrycks i 
artikel 174(2) (och som tidigare behandlats i avsnitt 2.3.2) en del av 
miljöskyddskraven. I doktrinen uttrycks en uppfattning om att det inte skulle vara 
meningsfullt att tillämpa försiktighetsprincipen inom miljöpolitiken, och vidta 

                                                 
38 Mahmoudi, Amsterdamfördraget s 4-5. 
39 KOM (2001) 31 slutlig, 24.1.2001, Kommissionens meddelande om Europeiska gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, Miljö 2010: Vår framtid – vårt val. 
40 Krämer, EC Environmental Law s 15. 
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åtgärder utan att ett orsakssamband mellan en åtgärd och ett ämnes skadlighet 
kunnat fastställas med hjälp av tillgängliga vetenskapliga bevis, för att därefter 
anta en motsatt ställning inom ramen för den inre marknadens politik.41 EG-
domstolens ställningstagande i fallet The Queen v. Min. of Agriculture m.fl. ger 
stöd åt detta resonemang. EG-domstolen tillämpade här försiktighetsprincipen i 
artikel 174(2) vid bedömningen av en nationell åtgärd som inte hade något 
samband med miljöskyddsfrågor och uttalade därvid att:  
 
”Då det råder osäkerhet om förekomsten eller omfattningen av de risker 
människors hälsa utsätts för, måste institutionerna tillåtas vidta skyddsåtgärder 
utan att behöva vänta på att det fullt ut visas att riskerna faktiskt förekommer och 
hur allvarliga de är. Detta tillvägagångssätt stöds av artikel 130r.1 i EG-
fördraget, enligt vilken ett av målen för gemenskapens miljöpolitik är att skydda 
människors hälsa. I stycke 2 i samma artikel anges att denna politik, som syftar 
till en hög skyddsnivå, bygger på bland annat försiktighetsprincipen och på 
principen att förebyggande åtgärder bör vidtas och att miljöskyddskraven skall 
integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens övriga politik.” 42 
 
Vad gäller principen om förebyggande åtgärder har ett liknande resonemang förts 
i doktrinen. Det har framförts att det skulle vara motsägelsefullt att sörja för 
förebyggande åtgärder inom miljöpolitiken, men inte göra det inom övriga 
politikområden, och således begränsa gemenskapens agerande till åtgärder för att 
reparera skador på miljön. 43 
 
Inte heller bör en integrering av de miljöaspekter som omnämns i artikel 174(3) 
på förhand uteslutas, trots att det i denna artikel inte stadgas att dessa aspekter 
skall integreras utan enbart att de skall beaktas.44 
 
Det har i doktrinen framförts att det då det gäller miljöfrågor inte är meningsfullt 
att bestämma vilket politikområde en åtgärd skall hänföras till (t.ex. huruvida 
skyddet av vatten från nitrat från en jordbrukskälla är en åtgärd under jordbruks- 
eller miljöpolitik) och låta denna klassificering influera valet av principer som 
tillämpas.45  
 
Mot bakgrund av det ovan nämnda bör artikel 6 ges en vidstäckt tolkning, vilket 
för gemenskapsinstitutionernas del medför en generell skyldighet att tillämpa en 
integrerad och balanserad bedömning av alla relevanta miljöaspekter då åtgärder 
vidtas inom andra politikområden.  
 
Innebär då artikel 6 att miljöskyddskraven skall prioriteras framför andra krav 
som uttrycks i fördraget?  Detta är inte fallet då de olika målsättningar som 
uttrycks i EG-fördraget är av samma dignitet och gemenskapspolitiken bör sträva 

                                                 
41 Krämer, EC Environmental Law s 15. 
42 Mål C-157/96 The Queen v. Min. of Agriculture m.fl. (1998), domskälen, punkterna 63 och 64  
43 Krämer, EC Environmental Law s 16. 
44 Krämer, EC Environmental Law s 16. 
45 Krämer, EC Environmental Law s 16. 
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efter att uppfylla samtliga målsättningar.46 Integreringsprincipen är utformad i 
syfte att säkerställa att miljöskyddet i vart fall inte mindre än beaktas inom andra 
politikområden, inte minst inom politikområdet avseende den inre marknaden. 
 

2.3.4 Slutsatser 

EG-fördragets regler angående varors fria rörlighet på den inre marknaden har 
tidigare tolkats så att de lägger en överordnad betydelse vid varors fria rörelse 
såsom gemenskapens högsta målsättning. Miljöskydd kan enligt detta synsätt 
tillåtas hindra den fria varurörligheten endast i den omfattning det kan anses 
skäligt.47 Som redan nämnts finns det emellertid inte någonting i EG-fördraget 
som indikerar att regler rörande miljöskydd skall beaktas i mindre utsträckning än 
regler angående den fria varurörligheten. Artikel 6 EG-fördraget (avsnitt 2.3.3) 
leder inte till en annan tolkning än att de olika målsättningarna i EG-fördraget är 
av samma dignitet. En hierarkisk ordning skulle ha krävt ett tydligare uttryck i 
fördraget.48 När jag fortsättningsvis diskuterar EG-fördragets regler angående den 
fria varucirkulationen skall utgångspunkten vara att varors fria rörlighet på den 
inre marknaden och skyddet av miljön har kommit att bli av samma betydelse. 
 
Vidare talar integreringsprincipen i artikel 6 för att gemenskapens miljömål och 
miljöprinciper såsom principen om förebyggande åtgärder, försiktighetsprincipen, 
principen om att föroreningar bör hejdas vid källan och principen om att 
förorenaren skall betala, skall integreras i utformning och genomförande av 
gemenskapens politik och verksamhet. Artikel 6 skall dock inte tolkas som att 
miljöskyddskrav skall prioriteras framför andra krav som finns uttryckta i 
fördraget, men om ett givet mål kan uppnås på flera olika sätt, talar 
integreringsprincipen för att man bör använda sig av den åtgärd som är minst 
skadlig för miljön. 
 

                                                 
46 Krämer, EC Environmental Law s 15. 
47 Krämer, EC Environmental Law s 78. 
48 Krämer, EC Environmental Law s 6. 
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3 VARORS FRIA RÖRLIGHET PÅ DEN INRE 
MARKNADEN OCH NATIONELLA MILJÖSKYDDS-
ÅTGÄRDER 

3.1 Inledning 

Nationella miljöskyddsåtgärder kan som vi sett komma att granskas mot bakgrund 
av bestämmelserna om varors fria rörlighet på den inre marknaden då det inte 
finns några harmoniserande gemenskapsåtgärder på området, alternativt då 
existerande gemenskapsåtgärder inte fullt ut harmoniserar det berörda området. I 
detta kapitel sker en översiktlig redogörelse av relevanta bestämmelser angående 
varors fria rörlighet. Särskilt behandlas artiklarna 28 och 29 EG-fördraget, detta 
för att ge en överblick av i vilka situationer det kan bli aktuellt för 
medlemsstaterna att åberopa artikel 30 och/eller Cassis-doktrinen till stöd för 
nationella miljöskyddsåtgärder. 
 

3.2 Principen om varors fria rörlighet på den inre marknaden 

I EEG-fördraget som trädde ikraft den 1 januari 1958 föreskrevs det att en 
gemensam marknad skulle upprättas. Den gemensamma marknaden bygger främst 
på följande områden: 
 

- de fyra friheterna, 
- en tullunion och en gemensam handelspolitik, 
- en gemensam konkurrenspolitik, 
- en gemensam jordbruks- och fiskeripolitik och 
- en gemensam transportpolitik. 

 
Den inre marknaden med de ”fyra friheterna” är alltså en del av och själva 
grunden i den gemensamma marknaden. I artikel 14 punkt 2 EG-fördraget stadgas 
det att:  
 
”Den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet 
för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enighet med bestämmelserna 
i detta fördrag.”  
 
Den grundläggande principen om varors fria rörlighet innebär att varor skall 
kunna cirkulera fritt inom gemenskapen utan att stoppas vid gränsen mellan två 
medlemsstater eller hindras av nationella särregler. Denna princip garanteras 
genom: 
 

- harmonisering av den nationella reglerna, dvs. genom att man inför 
gemensamma regler för alla medlemsstater, eller 

- principen om ömsesidigt erkännande, dvs. att man betraktar de olika 
nationella reglerna som likvärdiga. En vara som är lagligen tillverkad och 
marknadsförd i en medlemsstat skall godtas även i övriga medlemsstater. 
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Lagharmoniseringen utgör alltså ett viktigt led i gemenskapens integrations-
strävanden. Harmoniseringsarbetet syftar till att eliminera handelshindren inom 
gemenskapen och bidrar därigenom till att skapa en gemensam marknad för 
varor.49 
 
Efter ikraftträdandet av EEG-fördraget gjordes betydande framsteg vad gäller 
avskaffandet av tullar och kvantitativa restriktioner, men i och med detta 
upptäcktes också nya handelshinder som tidigare hade dolts av de nationella 
tullbestämmelserna. Vad gäller den fria varurörligheten var framstegen mindre. 
Den fria rörligheten för varor har t.ex. ofta hindrats av nationella bestämmelser på 
miljöskyddsområdet, som endast till en mycket liten del kunnat harmoniseras.50 
 
När integrationssträvandena inom gemenskapen föreföll ha avstannat presenterade 
kommissionen 1985 en vitbok över hur man konkret kunde fullborda den inre 
marknaden. Vitboken innehöll ett detaljerat program med 270 olika lagförslag 
som ansågs väsentliga för fullbordandet av den inre marknaden. De hinder som 
enligt vitboken skulle avregleras var av tre typer: 
 

- Fysiska hinder vid gränserna mellan medlemsstaterna som främst utgörs 
av tull- och poliskontroller.  

- Tekniska hinder som främst avser olika nationella produktregler och 
standarder för varor. Merparten av de åtgärder som krävdes avsåg tekniska 
handelshinder. 

- Fiskala hinder mellan medlemsstaterna som rör beskattning i form av 
punktskatter samt moms på varor och tjänster. 

 
Lagförslagen skulle vara genomförda till slutet av 1992 och den inre marknaden 
betraktad som fullbordad den 1 januari 1993. Beslut har fram tills nu fattats om 
nästan alla de åtgärdsförslag som angavs i kommissionens vitbok. Stora framsteg 
har gjorts vad gäller avskaffandet av hindren för den fria varurörligheten. 51 
 

3.2.1 Begreppet ”varor” 

Vilka ”varor” är det då som omfattas av principen om fri rörlighet på den inre 
marknaden? I artikel 23 EG-fördraget talar man om ”varor”, medan man i artikel 
30 talar om ”import, export eller transitering52”. Det torde dock stå klart att vad 
som avses i artikel 30 är import, export och transitering av varor.  
 
Då EG-fördraget inte innehåller någon definition av begreppet ”varor” får man 
söka svar i EG-domstolens praxis. I ett rättsfall från 1968 definierade EG-
domstolen ”varor” som: 

                                                 
49 Allgårdh och Norberg s 249 f. 
50 Weidenfeld och Wessels s 128. 
51 Weidenfeld och Wessels s 128-133. 
52 Fallet då varor endast transporteras genom en medlemsstat för att sedan säljas i en annan 
medlemsstat eller i ett tredje land. 
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”Produkter som kan värderas i pengar och som därmed kan vara föremål för 
kommersiella transaktioner”.53 
 
Tio år senare uttalade domstolen att mynt som utgör lagligt betalningsmedel i en 
medlemsstat faller utanför tillämpningen av artiklarna 28-31 (ex 30-37) EG-
fördraget; detta i motsats till mynt som inte längre utgör lagligt betalnings 
medel. 54 
 
Av dessa mål har dragits slutsatsen att reglerna som rör den fria rörligheten för 
varor kan tillämpas på alla varor som träffas av unionens gemensamma tulltariff.55 
 
I fallet Campus Oil från 1984 framhöll EG-domstolen att produkter inte kan 
undantas från varukategorin enbart av den anledning att de är av särskild 
betydelse för livet och ekonomin i en medlemsstat.56 
 
Att döma av EG-domstolens uttalande i ett fall från 1983, krävs det dock inte 
längre att en produkt har ett ekonomiskt värde i sig för att innefattas i begreppet 
varor. I själva verket kan en produkt utgöra en ren belastning ur ekonomisk 
synvinkel, som i fallet med biprodukter från industriella processer.57 I konsekvens 
med detta har slutsatsen dragits att det avgörande för om en produkt skall 
definieras som ”vara”, och därmed omfattas av principen om varors fria rörlighet 
på den inre marknaden, är om den kan vara föremål för kommersiella 
transaktioner eller ej.58 
 
I det vallonska avfallsmålet från 1992 var en av EG-domstolens viktigaste 
uppgifter att fastställa huruvida avfall skulle anses utgöra en vara och därigenom 
omfattas av artikel 28 EG-fördraget. Belgien grundade här sina argument på 
domstolens uttalanden i fallet Kommissionen v. Italien från 1968 och uttalade att 
avfall har ett negativt värde, då innehavaren betalar i syfte att bli kvitt det. 
Transaktionen är att likställa med en tjänst. En vara däremot, har ett positivt 
ekonomiskt värde vilket kan bli föremål för kommersiella transaktioner där 
köparen betalar priset. EG-domstolen avfärdade emellertid det belgiska 
argumentet och vidhöll att objekt som transporteras över gränser i avsikt att ge 
upphov till ekonomiska transaktioner faller under artikel 28 (ex 30) oavsett 
transaktionens natur. Vidare framhöll EG-domstolen att gränsen mellan icke-
återvinningsbart avfall, som inte har något egentligt ekonomiskt värde, och 
återvinningsbart avfall är svår att dra och beroende av flera osäkra faktorer som 
förändras över tiden och i takt med tekniska framsteg. Domstolen klargör här att 
båda slagen är att betrakta som varor vilkas rörelser omfattas av artikel 28 (ex 30) 
EG-fördraget.59 
                                                 
53 Mål 7/68 Kommissionen v. Italien (1968) ECR 423. 
54 Mål 7/78 Thompson (1978) ECR 2247. 
55 Ds 1990:76 Romfördragets artikel 30. Om EG-rättens s.k. Cassis de Dijon princip, s 39. 
56 Mål 72/83 Campus Oil (1984) ECR 2727. 
57 Mål 172/82 Syndicat National des Fabricants Raffineurs d’Huile de Graissage m.fl. v. 
Groupement d’íntéret Économique ”Inter-Huiles” m.fl. (1983) ECR 555. 
58 Ds 1990:76 Romfördragets artikel 30. Om EG-rättens s.k. Cassis de Dijon princip, s 40. 
59 Mål 2/90 Kommissionen v. Belgien (1992) ECR 4431, domskälen punkt 25-28. 
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Bestämmelserna rörande varors fria rörlighet i EG-fördraget (reglerna i EG-
fördraget om upprättandet av en gemensam marknad) är tillämpliga på 
industrivaror och, såvida annat inte följer av artiklarna 32-38 EG-fördraget, 
jordbruksvaror (innefattande också fiskeprodukter). 
 

3.2.2   EG-fördragets artiklar som garanterar de fria varurörelserna 

Tillämpning av principen om varors fria rörlighet på den inre marknaden bidrar 
till att skapa och upprätthålla den gemensamma marknaden. 
 
I artikel 23 EG-fördraget stadgas att gemenskapen grundas på en tullunion, som 
omfattar all handel med varor. Import- och exporttullar medlemsstaterna emellan 
förbjuds liksom avgifter med motsvarande verkan. En gemensam tulltaxa skall 
tillämpas gentemot omvärlden.  
 
Enligt artikel 23 2st EG-fördraget skall artiklarna 23-25 och 28-31 EG-fördraget 
även tillämpas på varor som kommer från tredje land och som är i fri omsättning i 
medlemsstaterna. Varor som kommer från tredje land är enligt artikel 24 EG-
fördraget i fri cirkulation om importformaliteterna uppfyllts och tullar betalats 
utan att någon återbäring förekommit.  
 
Enligt artikel 25 EG-fördraget får medlemsstaterna inte sinsemellan införa nya 
eller höja existerande import- och exporttullar eller avgifter med motsvarande 
verkan. 
 
I artiklarna 28 och 29 EG-fördraget uppställs två generella förbud mot 
kvantitativa import- resp. exportrestriktioner medlemsstaterna emellan eller 
åtgärder med motsvarande verkan. Med kvantitativa restriktioner förstås i första 
hand nationella bestämmelser som begränsar storleken av tillåten import eller 
export, antingen mera generellt eller på ett specifikt område. Förbudet har 
emellertid en betydligt längre räckvidd och träffar även t.ex. krav på import- och 
exportlicenser av övervakande karaktär (t.ex. i kontrollsyfte).60 Artiklarna 28 och 
29 har direkt effekt och kan åberopas av företag och enskilda medborgare vid 
nationell domstol eller myndighet.61 
 
Värd att notera är även artikel 31 EG-fördraget, enligt vilken medlemsstaterna är 
skyldiga att: 
 
”(…) säkerställa att statliga handelsmonopol anpassas på sådant sätt att ingen 
diskriminering med avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger 
mellan medlemsstaternas medborgare.”. 
 

                                                 
60 Bernitz s 67. 
61 Lundgren s 12. 
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Slutligen skall det nämnas att det inom EU inte finns någon antidumpnings-
lagstiftning. Sedan tullunionen och den inre marknaden genomförts skall 
konkurrensen på marknaden säkerställa en utjämning av prisnivån medlems-
staterna emellan. 62 
 

3.3 Kvantitativa importrestriktioner; artikel 28 EG-fördraget 

3.3.1 Inledning 

Då harmoniserande gemenskapsregler som skyddar miljön saknas bedöms 
vanligen nationella miljöåtgärder efter de restriktioner de medför för varors fria 
rörlighet. I artikel 28 EG-fördraget stadgas ett förbud mot kvantitativa 
importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan. EG-domstolens 
tolkning av begreppet ”åtgärder med motsvarande verkan” är avgörande för att 
bedöma i vilka fall nationella miljöåtgärder träffas av förbudet i artikel 28. I detta 
avsnitt redogörs kortfattat för EG-domstolens tolkning av begreppet ”åtgärder 
med motsvarande verkan”, främst i Dassonville- fallet. Därefter inriktas 
redogörelsen på praxis rörande nationella miljöskyddsåtgärder, i syfte att visa i 
vilka situationer det är troligt att nationella miljöåtgärder träffas av förbudet i 
artikel 28. Det sistnämnda är av intresse för att se i vilka situationer det är relevant 
att undersöka undantagsmöjligheterna, enligt artikel 30 och Cassis-doktrinen, för 
nationella åtgärder. 
 

3.3.2 Åtgärder med motsvarande verkan 

Artikel 28 EG-fördraget förbjuder som redan nämnts inte bara kvantitativa 
restriktioner mellan medlemsstaterna utan också ”åtgärder med motsvarande 
verkan”. Vad skall då förstås med detta uttryck? EG- domstolen har gett 
begreppet ”motsvarande verkan” en omfattande räckvidd. Den grundläggande 
definitionen lades fram i Dassonville- fallet.  I detta mål ansågs ett i Belgien 
uppställt krav på särskilt ursprungscertifikat som villkor för rätt att sälja 
importerad whisky vara oförenlig med artikel 28 (ex 30). Med åtgärder med 
motsvarande verkan avses enligt EG-domstolen 
 
”Alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt 
eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen skall anses 
som åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner.” 63 
 
Under denna vida definition faller bl.a. olika slag av tekniska handelshinder 
såsom nationella föreskrifter om produkters sammansättning, utformning, 
förpackning eller märkning.64 Denna definition av åtgärder med motsvarande 
verkan ger vid handen att det skall föreligga en reglering av betydelse för handeln 
för att artikel 28 skall vara tillämplig. Vidare skall denna vara ägnad att direkt 
eller indirekt, faktiskt eller potentiellt hindra samhandeln inom gemenskapen. 

                                                 
62 Bernitz s 70. 
63 Mål  8/74 Procureur du Roi v. Benoit and Gustave Dassonville (1974), domskälen, punkt 5. 
64 Bernitz s 71. 
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Definitionen uppställer vidare inga krav på att diskriminering skall föreligga för 
att artikel 28 skall vara tillämplig. Definitionen gäller endast om inte annat 
stadgats i andra fördragsbestämmelser däribland artikel 30. 
 
Avgörande vid bedömning av en åtgärd under artikel 28 är inte åtgärdens 
utformning, utan den verkan åtgärden har. För fallet att det rör sig en formell 
skillnad i utformningen av åtgärden mellan behandlingen av inhemska varor och 
varor från andra medlemsstater till de utländska varornas nackdel, torde det vara 
mycket svårt att inte finna att det föreligger en diskriminering som strider mot 
gemenskapsrätten. Svårbedömda fall är vanligen sådana där det inte i formell 
mening kan konstateras att det föreligger någon olikhet i behandlingen, men där 
verkan ändå är diskriminerande.65  
 
Som exempel på den vida tolkningen av ”åtgärder med motsvarande verkan” kan 
Buy Irish fallet nämnas. EG-domstolen fann här att en kampanj i Irland med 
mottot ”Buy Irish”, som ind irekt stöddes ekonomiskt av irländska staten, stred 
mot artikel 28. 66 
 
I fallet Keck från 1993 markerade EG-domstolen emellertid en viss ändring av sin 
tidigare praxis på området i inskränkande riktning. Domstolen gjorde här ett 
försök att avråda från vad den betraktade som en överdriven hänvisning till artikel 
28 (ex 30) EG-fördraget. I fallet fann EG-domstolen att fransk lagstiftning om 
förbud mot detaljhandelsförsäljning till förlustpris inte stred mot artikel 28 EG-
fördraget. EG-domstolen uttalade härvid att: 
 
”(…)i motsats till vad som tidigare har beslutats är tillämpningen på varor från 
andra medlemsstater av nationella bestämmelser som begränsar eller förbjuder 
vissa försäljningsarrangemang inte sådan att den direkt eller indirekt, reellt eller 
potentiellt, hindrar handeln mellan medlemsstaterna i den mening som angetts i 
Dassonville-domen, förutsatt att dessa bestämmelser gäller för alla berörda 
näringsidkare som driver verksamhet inom det nationella territoriet och förutsatt 
att de påverkar på samma sätt, rättsligt och faktiskt, marknadsföringen av 
inhemska varor från andra medlemsstater.” 67 
 
EG-domstolen har sedan Dassonville-domen i ett stort antal rättsfall haft att 
bedöma huruvida nationella åtgärder skall anses utgöra åtgärder med motsvarande 
verkan och därmed falla under tillämpningen av artikel 28, inte minst på 
immaterialrättens område. Inom ramen för denna uppsats avser jag emellertid inte 
göra någon fullständig redogörelse för EG-domstolens praxis angående begreppet 
”åtgärder med motsvarande verkan” i artikel 28. Jag inriktar mig nu istället på 
praxis rörande nationella miljöskyddsåtgärder. 
 

                                                 
65 Allgårdh och Norberg s 261. 
66 Mål 249/81 Kommissionen v. Irland (1982) ECR 255. 
67 Förenade målen C-267/91 och C-268/91 Keck och Mithouard (1993), domskälen, punkt 16. 
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3.3.3 Miljöskyddsåtgärder med motsvarande verkan 

Det finns ett flertal exempel på rättsfall från EG-domstolen där miljöåtgärder 
bedömts som ”åtgärder med motsvarande verkan”. 
 
I fallet Improsol framhöll EG-domstolen att ett förbud mot att sälja, lagerhålla 
eller använda växtskyddsprodukter, som inte godkänts av nationell lag, kan hindra 
import från andra medlemsstater, där samma produkt är tillåten helt eller delvis, 
och på så vis konstituera ett handelshinder. Sådana regler anses därför som 
åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner. 68  
 
I fallet Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha ansågs ett förbud mot 
yrkesmässigt användande av trikloretylen konstituera en ”åtgärd med motsvarande 
verkan”. 69 
 
I det danska flaskfallet ansågs ett retursystem där det krävdes att producenter och 
importörer saluförde öl och läskedrycker uteslutande i återvinningsbara behållare, 
godkända av danska miljöskyddsstyrelsen, konstituera en åtgärd med motsvarande 
verkan och därmed träffas av artikel 28 EG-fördraget. 70 
  
I det vallonska avfallsmålet ansågs ett belgiskt förbud mot hantering av utländskt 
avfall falla under artikel 28 EG-fördraget. 71 
 
Det råder inget tvivel om att EG-domstolen har gett begreppet ”åtgärder med 
motsvarande verkan” en mycket vidsträckt tolkning. Ovanstående rättsfall visar 
att om nationell miljölagstiftning på det ena eller andra sättet hindrar den fria 
cirkulationen av miljöfarliga varor, är det troligt att den nationella åtgärden ifråga 
kommer att underkastas tillämpningen av artikel 28 EG-fördraget. Därmed inte 
sagt att den nationella miljöskyddsåtgärden nödvändigtvis kommer att förbjudas, 
men däremot att den måste rättfärdigas genom något av undantagen från förbudet 
mot kvantitativa restriktioner. Många nationella åtgärder är motiverade av starka 
sakliga skäl, däribland miljöskäl, trots att de har viss handelshindrande effekt och 
en avvägning måste då göras. 
 

3.4 Kvantitativa exportrestriktioner; artikel 29 EG-fördraget 

3.4.1 Inledning 

Artikel 29 innehåller ett generellt förbud mot kvantitativa exportrestriktioner och 
åtgärder med motsvarande verkan. I detta avsnitt skall det undersökas i vad mån 
nationella miljöskyddsåtgärder som riskerar att hindra exporten från en 
medlemsstat till en annan, träffas av förbudet i artikel 29. Detta är av intresse för 

                                                 
68 C-Mål 125/88 Nijman (1989) ECR 3533. 
69 Mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha AB (2000), domskälen, punkt 35. 
70 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988) ECR 4607. 
71 Mål C-2/90 Kommissionen v. Belgien (1992) ECR I-4431. 
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att se om det är relevant att undersöka möjligheterna till undantag för nationella 
miljöåtgärder som riskerar att hindra exporten från en medlemsstat till en annan.  
 

3.4.2 Nationella miljöskyddsåtgärder under artikel 29 

Även om artikel 29 är uttryckt på liknande sätt som artikel 28 har EG-domstolen 
förhållit sig annorlunda vid tolkningen av denna artikel. EG-domstolen har 
tillämpat en mindre extensiv tolkning av artikel 29 än av artikel 28, vilket kan 
bero på att medlemsstaterna är mindre benägna att införa exportrestriktioner än 
importrestriktioner. Vanligen ligger det i en stats intresse att exportera så mycket 
som möjlig för att skapa överskott i handelsbalansen.72 Enbart de nationella 
åtgärder som har som specifik målsättning eller effekt, en begränsning av export-
mönster och därigenom etableringen av en skillnad i behandlingen utav inhemsk 
handel och exporthandeln, på sådant sätt att den ger ett övertag åt nationella 
produkter eller är förenad med fördelar för medlemsstatens inhemska marknad, 
träffas av förbudet i artikel 29.73 Icke-diskriminerande åtgärder som begränsar 
exporten faller utanför tillämpningen av artikel 29.74  
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang synes regeringsrättens bedömning i en 
dom av den 16 juni 1999 i målet Barsebäck vara korrekt. Regeringsrätten ansåg 
här att enbart den omständighet, att exportandelen av den elektricitet som 
produceras i Barsebäck är högre än exportandelen från andra svenska 
kärnkraftsverk, kan inte medföra att den svenska regeringens beslut att avveckla 
Barsebäck strider mot artikel 29.75 
 
För att avgränsa tillämpningsområdet av artikel 29 är det av största vikt att avgöra 
huruvida en åtgärd är diskriminerande eller ej till fördel för en medlemsstats 
inhemska handel.76 I det vallonska avfallsmålet tillämpade EG-domstolen en 
mycket vidsträckt definition av begreppet icke-diskriminering. 77 Även om det 
ifrågavarande fallet gällde import kan det tänkas ha konsekvenser för tolkningen 
av artikel 29. Om olikartad behandling inte nödvändigtvis är diskriminerande vad 
gäller import, varför skulle den vara det då det gäller export? Ju vidare tolkning 
begreppet icke-diskriminering ges desto smalare blir tillämpningsområdet för 
artikel 29. Efterföljande rättsfall har dock indikerat att EG-domstolens tolkning av 
begreppet diskriminering inte är den samma i sammanhanget av artikel 28 jämfört 
med vad som gäller i sammanhanget av artikel 29.  
 
Ett vanligt sätt att förbjuda export är att uppställa ett krav på att leverera avfall till 
särskilt angivna nationella anläggningar. EG-domstolen befäste i fallet Vanacker 

                                                 
72 Quitzow s 200. 
73 Mål 172/82 Syndicat National des Fabricants Raffineurs d’Huile de Graissage m.fl. v. 
Groupement d’íntéret Économique ”Inter-Huiles” m.fl. (1983) ECR 555. 
74 Quitzow s 200 ff. 
75 Regeringsrättens dom i mål nr 1424-1998, mål nr 2396-1998 och mål nr 2939-1998 meddelad i 
Stockholm den 16 juni 1999. 
76 Quitzow s 200 ff 
77 Se avsnitt 4.3.6. 
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sitt tidigare ställningstagande i fallet Inter-Huiles och konstaterade att ett sådant 
förbud mot export av avfallsoljor stred mot reglerna om den fria varurörligheten. 78 
 
I fallet Dusseldorp ansågs regler, som förbjöd exporten av oljefilter såvida 
behandlingen av dem inte var överlägsen utomlands, strida mot artikel 29. EG-
domstolen uttalade här att: 
 
”It is plain that the object and effect of such a provision is to restrict exports and 
to provide a particular advantage for national production.” 79 
 
Bortsett från avfallsfrågor har EG-domstolen inte behandlat artikel 29 i anslutning 
till nationella miljöskyddsåtgärder. Betydelsen av artikel 29 då det gäller 
nationella miljöskyddsåtgärder är därför i praktiken av ringa betydelse.    
 

3.5 Slutsatser 

Nationella miljöåtgärder kan komma att granskas mot bakgrund av reglerna för 
den fria varurörligheten. I första hand riskerar de nationella 
miljöskyddsåtgärderna att strida mot artikel 28 angående kvantitativa 
importrestriktioner. Vid sin tolkning av denna artikel har EG-domstolen gett 
begreppet ”åtgärder med motsvarande verkan” en vidsträckt tolkning. Det är högst 
troligt att nationell miljölagstiftning som på det ena eller andra sättet hindrar den 
fria cirkulationen av miljöfarliga varor kommer att underkastas tillämpningen av 
denna artikel. Artikel 29 angående kvantitativa exportrestriktioner är emellertid 
inte lika aktuell i detta samanhang. Bortsett från avfallsfrågor har EG-domstolen 
inte behandlat artikel 29 i anslutning till nationella miljöskyddsåtgärder. 
Betydelsen av artikel 29 då det gäller nationella miljöskyddsåtgärder är därför i 
praktiken av ringa betydelse.    
 
 

                                                 
78 Mål C-37/92 Vanacker (1993) ECR I-4947. 
79 Mål C-203/96 Dusseldorp (1998) ECR I-4075. 
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4 TILLÅTNA BEGRÄNSNINGAR ENLIGT UNDANTAGET I 
ARTIKEL 30 OCH CASSIS-DOKTRINEN 

4.1 Inledning 

När det har fastställts att en miljöåtgärd faller under tillämpningen av artikel 28 
eller artikel 29 uppkommer frågan huruvida åtgärden, enligt befintliga 
undantagsregler, kan berättiga en begränsning av varors fria rörlighet. Två typer 
av undantag för nationella miljöåtgärder som har en handelshindrande effekt kan 
komma att aktualiseras: 
 

1. Artikel 30 EG-fördraget 
2. Undantag enligt EG-domstolens praxis – Cassis de Dijon-doktrinen. 

 
Medlemsstaterna kan enbart kan ta sin tillflykt till dessa undantag för att motivera 
handelshindrande åtgärder när gemenskapen inte antagit någon lagstiftning i det 
individuella fallet,80 dvs. när harmoniserande lagstiftning på området helt saknas 
alternativt då existerande lagstiftning inte harmoniserar området fullt ut. 
 
För att kunna avgöra huruvida undantagsreglerna i artikel 30 eller Cassis-
doktrinen är tillämpliga måste det föreligga en åtgärd som skapar ett handels-
hinder,81 i detta fall en miljöskyddsåtgärd som skapar ett handelshinder. 
 
Trots att Cassis-doktrinen har sin rättsliga grund i en tolkning av artikel 28 har jag 
valt att inte behandla Cassis-doktrinen i samband med artikel 28, utan i ett separat 
avsnitt 4.3 efter avsnitt 4.2 om tillåtna begränsningar enligt undantaget i artikel 
30. Denna systematik visar tydligare åtskillnaden mellan förbudsregler och 
undantagsregler. Jag behandlar inledningsvis undantagen enligt artikel 30 och 
Cassis-doktrinen åtskilda för att undvika missförstånd om deras innebörd. 
 

4.2 Tillåtna begränsningar enligt artikel 30 EG-fördraget 

4.2.1 Allmänt 

I artikel 30 EG-fördraget stadgas: 
 
”Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29 skall inte hindra sådana förbud mot eller 
restriktioner för import, export, eller transitering som grundas på hänsyn till 
allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda 
människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella 
skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda 
industriell och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock 
inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt 
begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.” 

                                                 
80 Dahlberg s 59. 
81 Quitzow s 234. 
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Tillämpningen av artikel 30 EG-fördraget innebär att när en åtgärd hänförs under 
denna artikel anses den utgöra ett tillåtet handelshinder. Frågan om tillämpningen 
av artikel 30 gäller inte själva gränsdragningsproblemet mellan gemenskaps-
angelägenheter och nationella angelägenheter, vilket beror på att en åtgärd utgör 
en gemenskapsangelägenhet redan då den omfattas av förbuden i artikel 28 eller 
29 EG-fördraget. Artikel 30 ger nämligen inte medlemsstaterna exklusiv 
behörighet att helt på egen hand tillgodose skyddshänsyn som erkänns enligt 
artikel 30 EG-fördraget.82 
 
I syfte att skydda en rad icke-ekonomiska intressen som räknas upp i artikel 30, 
kan en medlemsstat, då inga harmoniserande gemenskapsregler existerar eller då 
existerande gemenskapslagstiftning inte harmoniserar området fullt ut, genom att 
åberopa denna artikel vidta nationella åtgärder som annars skulle ha varit 
förbjudna enligt artiklarna 28 eller 29 EG-fördraget. Av artikelns ordalydelse 
framgår att den kan tillämpas på både kvantitativa restriktioner och åtgärder med 
motsvarande verkan. De nationella åtgärderna måste emellertid grundas på de 
hänsyn som anges i artikel 30 och under de förhållanden som specificeras i 
artikeln. Artikel 30 EG-fördraget är endast tillämplig på förhållanden av icke-
ekonomisk natur.83 En medlemsstat skall således inte räkna med att erhå lla 
undantag, om den åberopar artikel 30 i syfte att rättfärdiggöra åtgärder som till 
stor del har ekonomiska syften. 84   
 
Miljöskydd hör inte till de allmänna intressen som uppräknas i artikeln. Frågan är 
om det trots det finns ett utrymme för nationella miljöåtgärder att falla under 
tillämpningen av artikel 30 EG-fördraget. Uppräkningen av hänsyn i artikel 30 är 
uttömmande.85 EG-domstolen har vid ett flertal tillfällen uttalat att artikel 30 är ett 
undantag från det generella förbudet i artikel 28 och skall därför tolkas 
restriktivt.86 Som redan framgått av diskussionen i avsnitt 1.6 överlappar 
begreppen miljöskyddsåtgärder och åtgärder till skydd för människors och djurs 
hälsa och liv samt bevarandet av växtarter i viss mån varandra. Detta talar för att 
                                                 
82 Quitzow s 235; Mål 35/76 Simmenthal (1976) ECR 1871. 
83 Mål 7/68 Kommissionen v. Italien (1968) ECR 423. 
84 I mål 104/75 De Peijper (1976) uttalade EG-domstolen att man vanligen inte, med stöd av 
artikel 30 EG-fördraget, kan erhålla undantag för en handelsbegränsande åtgärd som främst 
motiveras av att den innebär lägre kostnader eller mindre administrativt arbete för den nationella 
myndigheten. EG-domstolen har enbart godtagit en sådan argumentation om kostnaden eller det 
administrativa arbetet som ett mindre ingripande tillvägagångssätt, blir mer än vad som rimligen 
kan krävas av en normalt fungerande administration. 
85 Krämer, EC Environmental law s 76. 
86 I mål 7/68 Kommissionen v. Italien (1968) aktualiseras frågan huruvida Italien har underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget genom att vid export till gemenskapens övriga 
medlemsstater av föremål av konstnärligt, historiskt, arkeologiskt eller etnografiskt värde ha tagit 
ut en progressiv avgift. Italien fick inte bifall i sitt försök att åberopa artikel 30 EG-fördraget, 
enligt vilken exportrestriktioner kan godtas som motiveras av skyddandet av nationalskatter med 
konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.  
EG-domstolen uttalar här att sådana förbud mot eller restriktioner för import och export som avses 
i artikel 30 EG-fördraget, skiljer sig till sin natur tydligt från tullar och likställda avgifter, som 
påverkar de ekonomiska villkoren för import eller export utan att inskränka de inblandades 
valfrihet. EG-domstolen betonar att, då åtgärder som faller under artikel 30 EG-fördraget utgör ett 
undantag från grundregeln om avskaffandet av alla hinder för fri rörlighet för varor mellan 
medlemsstaterna, måste artikel 30 tolkas strikt. 
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miljöhänsyn kan tolkas in i något av de legitima skyddsändamål som uppräknas i 
artikeln såsom människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter. 
Därmed är det möjligt för en medlemsstat att under vissa förutsättningar åberopa 
artikel 30 i syfte att rättfärdiga en handelshindrande miljöskyddsåtgärd. 
 

4.2.2 Förutsättningar för undantag enligt artikel 30 

Artikel 30 är i likhet med artiklarna 28 och 29 vagt formulerade och det 
ankommer därmed på EG-domstolen att lägga fast förutsättningarna för 
erhållandet av undantag enligt de olika skyddshänsyn som räknas upp i artikeln. 
Vad är det då som avgör om en åtgärd skall anses vara berättigad enligt artikel 30 
EG-fördraget eller inte? Av EG-domstolens praxis kan ett antal krav urskiljas.  
 

4.2.2.1 Proportionalitet 

En nationell åtgärd som vidtas i syfte att skydda människors och djurs hälsa och 
liv samt bevarandet av växtarter måste vara förenlig med proportionalitets-
principen för att falla under tillämpningen av artikel 30. Kravet på en åtgärds 
proportionalitet inbegriper flera olika aspekter såsom nödvändighet och minsta 
möjliga ingripande. I avsnitt 4.2.2.3 diskuteras även frågan om proportionalitets-
principen har betydelse för bedömningen huruvida en nationell åtgärd utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna. 
 

4.2.2.1.1 Nödvändighet  
Redan i ett fall från 1968 uttalade EG-domstolen att medlemsstaterna är ålagda att 
rätta sig efter de begränsningar artikel 30 innebär beträffande vilka skyddshänsyn 
som kan tillgodoses och vilka åtgärder som kan användas. Den begränsning som 
här avsågs var proportionalitetsprincipen. 87 Kravet på nödvändighet står i nära 
samband med proportionalitetsprincipen. Att proportionalitetsprincipen kräver att 
den nationella åtgärden skall stå i proportion till det eftersträvade syftet, innebär 
att den inte får skapa större handelshinder än vad som är absolut nödvändigt.88  
 
I fallet De Peijper89 utvecklade EG-domstolen synsättet att en handelsbegränsande 
nationell åtgärd skall vara absolut nödvändig för att skydda intresset ifråga. I fallet 
behandlades frågan huruvida en nationell reglering eller praxis som begränsar 
eller kan begränsa importen av farmaceutiska produkter kan omfattas av 
undantaget i artikel 30 EG-fördraget. EG-domstolen uttalade här att en sådan 
handelsbegränsande nationell åtgärd endast är förenlig med fördraget i den 
utsträckning den är nödvändig för att effektivt skydda människors hälsa och liv. I 
fallet Futtermittel90 från 1979 uttalade EG-domstolen att bevisbördan för att de 
nationella åtgärder som vidtas verkligen är nödvändiga ligger på medlemsstaterna.  

                                                 
87 Mål 7/68 Kommissionen v. Italien (1968) ECR 423. 
88 Mål 104/75 Officier van Justitie v. De Peijper (1976) ECR 613. 
89 Mål 104/75 Officier van Justitie v. De Peijper (1976) ECR 613. 
90 Mål 251/78 Denkavit Futtermittel (1979) ECR 3369. 
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4.2.2.1.2 Minsta möjliga ingripande 
I fallet De Peijper angavs vidare att en förutsättning för nationella åtgärder under 
artikel 30 EG-fördraget är att skyddet för det natione lla intresset inte kan uppnås 
på något annat sätt som är mindre begränsande för gemenskapens inre handel. 
Med andra ord måste den nationella åtgärden innebära minsta möjliga ingripande. 
En åtgärd som innebär ett effektivt skydd, betraktas likväl som otillåten om en 
medlemsstat inte förmår att visa att ett mindre ingripande tillvägagångssätt inte är 
tillräckligt för att uppnå samma mål.91  
 

4.2.2.1.3 Skyddsnivå 
En aspekt av proportionalitetsprincipen är vilken skyddsnivå en medlemsstat skall 
eftersträva i fråga om miljöskydd. I fallet Improsol rörande växtskyddsprodukter 
uttalade EG-domstolen att växtskyddsprodukter utgör en signifikant hälsorisk för 
människor ock djur och det är därför, i avsaknad av harmoniserande lagstiftning 
som reglerar frågan, upp till medlemsstaterna själva att besluta om vilken 
skyddsnivå de önskar upprätthålla till förmån för människors och djurs hälsa och 
liv samt bevarandet av växtarter.92   
 
Även miljögarantin i artikel 95(4)-(10) talar för att medlemsstaterna själva har rätt 
att besluta om vilken skyddsnivå de önskar upprätthålla till förmån för människors 
och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter. Genom miljögarantin har en 
medlemsstat möjlighet att, trots att gemenskapen antagit harmoniserande 
lagstiftning i frågan, under vissa förutsättningar införa nya striktare regler till 
skydd för miljön. 93 Denna möjlighet är inte begränsad med avseende på vilken 
skyddsnivå medlemsstaten önskar upprätthålla. Det skulle inte vara konsekvent att 
begränsa en medlemsstats rätt att besluta om vilken skyddsnivå den önskar 
upprätthålla enligt artikel 30, då ingen harmoniserande lagstiftning antagits i 
frågan, men inte begränsa denna rättighet vid tillämpningen av miljögarantin.  
 

4.2.2.2 Dispens  

I detta sammanhang skall nämnas att nationella myndigheter i individuella fall är 
berättigade att medge dispens från en handelshindrande åtgärd som har stöd i 
artikel 30, om detta bidrar till att förenkla och förtydliga de krav och 
inskränkningar som ligger till grund för det nationella åtgärdssystemet. Villkoren 
för dessa undantag får myndigheten ställa upp efter vad den finner lämpligt, men 
förfarandet får aldrig resultera i godtycklig diskriminering. 94 
 

                                                 
91 Mål 104/75 Officier van Justitie v. De Peijper (1976) ECR 613. 
92 Mål C-125/88 Nijman (1989) ECR 3533. 
93 Ang. miljögarantin se avsnitt 2.2.3.  
94 Mål 251/78 Denkavit Futtermittel (1979) ECR 3369. 
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4.2.2.3 Godtycklig diskriminering och förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna 

När det väl har konstaterats att en nationell åtgärd faller in under något av de 
skyddsintresse som uppräknas i artikel 30, återstår det att göra en bedömning av 
huruvida åtgärden utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en 
förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. 
 
Diskriminering existerar när varor från andra medlemsstater träffas av regler som 
indirekt eller direkt är striktare än de som gäller för inhemska varor. I doktrinen 
har det framförts att det faktum att EG-domstolen även beaktar indirekt 
diskriminering medför att praktiskt taget varje nationell miljöåtgärd kan föranleda 
överväganden huruvida den leder till särbehandling av inhemska varor jämfört 
med importerade varor.95  
 
Enligt EG-domstolens tolkning är emellertid diskriminering under artikel 30 
förbjuden bara om den är godtycklig. En välgrundad, objektiv diskriminering 
genom antagandet av nationella miljöåtgärder är tillåten så länge det huvudsakliga 
syftet är att skydda något av de i artikel 30 uppräknade intressena.96 Följande 
exempel illustrerar betydelsen av att diskriminering under artikel 30 är förbjuden 
bara om den är godtycklig:  
 

I en medlemsstat utförs sanitär kontroll av importerade varor för att 
förhindra att en skadeinsekt som normalt inte finns i medlemsstaten 
förs in i landet genom varuimport. Eftersom skadeinsekten normalt 
inte finns i den medlemsstat där kontrollen äger rum, företas ingen 
kontroll av motsvarande inhemska varor. Det föreligger här en 
diskriminering av de importerade varorna. Diskrimineringen är dock 
inte godtycklig eftersom den grundar sig på ett objektivt hänsyn - 
skydd av växter. Hade artikel 30 inte innehållt ordet ”godtycklig” 
hade en kontroll av ovannämnda slag inte varit tillåten. 97 

 
Om en i och för sig godtagbar handelshindrande åtgärd medför hårdare verkningar 
för importerade varor än för inhemska kan godtycke föreligga. Vid bedömningen 
huruvida diskrimineringen gentemot importerade varor är godtycklig eller ej 
tillmäts jämförelsen med åtgärder som vidtas gentemot de inhemska varorna 
avgörande betydelse.98 Ordet godtycklig kan ha som funktion att komma till rätta 
med missbruk av gemenskapsrättsliga legitima skyddshänsyn. 99 
 
Av artikel 30 framgår att en åtgärd som innefattar en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna aldrig kan anses berättigad. Att döma av EG-
domstolens uttalande i fallet Kommissionen v. Frankrike100 tycks förekomsten av 
protektionistiska motiv utgöra bevis för att en åtgärd inte kan rättfärdigas under 
                                                 
95 Krämer, EC Environmental Law s 81. 
96 Mål 54/85 Ministère public v. Xavier Mirepoix (1986), domskälen, punkterna 13-15. 
97 Quitzow s 238. 
98 Mål 4/75 Rewe- Zentralfinanz v. Landwirtschaftskammer  (1975) ECR 843. 
99 Quitzow s 238. 
100 Mål 42/82 Kommissionen v. Frankrike (Italienskt vin) (1983) ECR 1013. 
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artikel 30. EG- domstolen tycks presumera att sådana motiv ligger bakom en 
nationell åtgärd när det framställts ett krav från inhemska producenter att begränsa 
importen och då åtgärden vidtas plötsligt utan någon föregående konsultation med 
kommissionen eller andra medlemsstater, eller när en medlemsstat agerar 
inkonsekvent eller besynnerligt.101 Om en nationell åtgärd som påstås ha till syfte 
att skydda miljön visar sig ha en helt annan målsättning (t.ex. en ekonomisk 
sådan) kommer den nationella åtgärden naturligtvis anses vara en förtäckt 
begränsning av handeln och därmed falla utanför tillämpningen av artikel 30. 
 
Här följer ett exempel på ett miljörättsligt mål där termen ”förtäckt begränsning 
av handeln” diskuterades:  
 
Efter det att EG-domstolen i fallet Fumicot hade konstaterat att det, i avsaknad av 
harmoniseringslagstiftning på området, var upp till medlemsstaterna att bestämma 
vilken nivå av skydd för människors och djurs hälsa och liv de ville tillförsäkra 
sig, fortsatte EG-domstolen: 
 
“Detta faktum besvarar dock inte frågan om villkoren för godkännande, vilka den 
nationella domstolen har redogjort för, eventuellt kan utgöra en förtäckt 
begränsning av handeln mellan medlemsstaterna enligt artikel 36 andra 
meningen, å ena sidan med beaktande av produktens farliga karaktär, å andra 
sidan av att den redan har varit föremål för ett godkännandeförfarande den 
medlemsstat där den lagligen förts ut på marknaden.  
 
Även om det står en medlemsstat fritt att kräva att en produkt som den 
föreliggande, som redan har godkänts i en annan medlemsstat, måste genomgå ett 
nytt undersöknings- och godkännandeförfarande, är myndigheterna i 
medlemsstaterna dock skyldiga att bidra till en lättnad av kontrollerna i handeln 
inom gemenskapen. Av detta följer att de inte i onödan får kräva tekniska eller 
kemiska analyser eller laboratorietester, om samma analyser och tester redan har 
utförts i en annan medlemsstat och myndigheterna har, eller på begäran kan få 
tillgång till resultaten av dessa” 102 
 
Angående proportionalitetsprincipen (redan behandlad i avsnitt 4.2.2.1) har det i 
doktrinen framförts att artikel 30:s andra mening inte har något självständigt 
innehåll. Enligt denna uppfattning utgör den istället en precisering av artikel 30:s 
första mening och EG-domstolen hade tolkat in förbuden i den andra meningen 
även om de hade utelämnats i artikelns ordalydelse. Proportionalitetsprincipen bör 
enligt detta synsätt aktualiseras i samband med bedömningen av en åtgärds 
nödvändighet. Det har emellertid framförts att kravet på proportionalitet även bör 
aktualiseras vid bedömningen huruvida den nationella åtgärden utgör ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av handeln. 103 
Detta synsätt stöds av att EG-domstolen har tolkat hänvisningen i artikel 30 till 
godtycklig diskriminering och förtäckt begränsning av handeln som ett uttryck för 

                                                 
101 Quitzow s 240. 
102 Mål 272/80 Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten (1981), domskälen, 
punkterna 13 och 14 (artikel 36 heter numera artikel 30). 
103 Quitzow s 240-244. 
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proportionalitet.104 Enligt vad EG-domstolen har uttalat överlappar kraven på att 
en nationell åtgärd inte skall utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller 
en förtäckt begränsning av handeln varandra.105 
 

4.2.2.4 Intresset av att skydda människors och djurs hälsa och liv samt 
bevarandet av växtarter. 

I fallet De Peijper underströk EG-domstolen att skyddet av människors hälsa och 
liv intar förstaplatsen bland de skyddsintressen som upptas i artikel 30 EG-
fördraget. 106 Som redan nämnts finns det en möjlighet att tolka in miljöhänsyn i 
intresset av att skydda människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av 
växtarter, vilket innebär att en medlemsstat under vissa förhållanden kan åberopa 
artikel 30 i syfte att rättfärdiga en mijöskyddande åtgärd. Redan i avsnitt 1.6 
nämndes att då det gäller att avgöra om en miljöskyddsåtgärd syftar till att skydda 
hälsa och liv, är sambandet mellan åtgärden ifråga och hälsoeffekten av avgörande 
betydelse. 
 
Av fallet Rewe från 1975 framgick det att faran för hot av ett intresse som 
skyddas av artikel 30 EG-fördraget måste vara reell, för att en nationell 
handelsbegränsande åtgärd skall kunna erhålla undantag enligt denna artikel. 
Medlemsstaten måste åtminstone kunna styrka en positiv indikation om fara för 
hot av ett offentligt intresse. 107   
 
I det vallonska avfallsmålet klargjorde EG-domstolen att importrestriktioner för 
skadligt avfall, som inte utgör ett direkt hot mot människors och djurs liv och 
hälsa, kan inte tillåtas enligt artikel 30. EG-domstolen uttalade där att: 
 
”Vad gäller miljön är det nödvändigt att påpeka att avfall är föremål eller ämnen 
med särskilda egenskaper. Förvaring av avfall utgör en fara för miljön redan 
innan detta blivit hälsofarligt mot bakgrund av varje regions eller områdes 
begränsade kapacitet att ta emot det.” 108 
 
Mot bakgrund av EG-domstolens restriktiva hållning är det högst tvivelaktigt om 
åtgärder som inte avser att skydda ett direkt hälsointresse täcks av artikel 30. I det 
vallonska avfallsmålet hade det varit möjligt för EG-domstolen att inta en motsatt 
ståndpunkt, då hälsoriskerna med att importera avfall är uppenbara. Ett 
avfallsberg, som av resursskäl inte kan hanteras och förvaras på bästa sätt, kan 
mycket väl utgöra allvarliga risker för hälsan. En något vidare tolkning av artikel 
30 hade därför varit fullt riktig. 
 
EG-domstolen intog samma strikta hållning i fallet Dusseldorp, angående 
nederländska exportrestriktioner för oljefilter och fastslog, i motsats till vad den 

                                                 
104 Krämer, Focus on European Environmental Law s 126. 
105 Mål 251/78 Denkavit Futtermittel (1979) ECR 3369. 
106 Mål 104/75 Officie r van Justitie v. De Peijper (1976) ECR 613. 
107 Mål 4/75 Rewe Zentralfinanz v. Landwirtschaftskammer (1975) ECR 843. 
108 Mål C-2/90 Kommissionen v. Belgien (1992), domskälen punkt 30. 
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nederländska regeringen anfört, att transporteringen av återvinningsbara 
avfallsoljor inte utgör ett hot mot människors och djurs hälsa och liv i artikel 30:s 
mening. EG-domstolen uttalade här att: 
 
”Det skall påpekas att den nederländska regeringens invändning vore relevant 
om behandlingen av oljefiltren i de andra medlemsstaterna och transporten av 
dessa filter över en längre sträcka på grund av exporten utgjorde en fara för 
människors hälsa och liv. 
 
Det framgår emellertid inte av handlingarna i målet att så skulle vara fallet. För 
det första har den nederländska regeringen själv medgett att behandlingen av 
filtren i Tyskland är jämförbar med den behandling som tillämpas av AVR 
Chemie. För det andra har det inte påvisats att transporten av oljefiltren utgör en 
fara för människors hälsa och liv.” 109 
 
Ett exempel som redan nämnts är nationella restriktioner vid användandet av 
ozonnedbrytande ämnen i syfte att skydda ozonlagret. Skador på ozonlagret kan 
öka risken för hudcancer hos människor och kan även ha andra hälsoeffekter på 
människor, djur och växter. Dessa risker är dock avlägsna och indirekta, det är 
därför sannolikt att nationella åtgärder för att begränsa användandet av 
ozonnedbrytande ämnen inte skulle komma att tillåtas på basis av artikel 30.110 
 
Fallet Bluhme handlade om danska bestämmelser innehållande ett förbud mot att i 
en viss del av det nationella territoriet hålla vissa djurarter, detta i syfte att skydda 
en särskild art av bin på Laesö. EG-domstolen uttalade här att åtgärder för att 
bevara en inhemsk djurpopulation som uppvisar särskiljande drag bidrar till att 
bevara biologisk mångfald genom att säkerställa denna populations fortbestånd 
och syftar således till att skydda dessa djurs hälsa och liv. Vidare uttalade EG-
domstolen att vad avser bevarandet av den biologiska mångfalden saknar det 
betydelse huruvida den population som skyddas utgör en egen underart, en tydlig 
ras inom en viss art eller endast en lokal stam, då det rör sig om en population 
med egna särdrag som skiljer den från andra och som därför anses skyddsvärd 
pga. utrotningshot eller av vetenskapliga eller andra intressen. EG-domstolen 
fastslog här att de danska åtgärderna syftade till att skydda djurs hälsa och liv och 
kunde därmed grundas på artikel 30.111 I ljuset av fallet Bluhme skall det inte 
uteslutas att EG-domstolen numera intagit en mindre restriktiv hållning vid sin 
tolkning av artikel 30. 
 
I ett flertal fall har EG-domstolen haft att ta ställning till nationella regler rörande 
bekämpningsmedel. I fallet Fumicot hade en tillverkare av växtskyddsmedelblivit 
bötfälld i Nederländerna för överträdelse av nederländsk lag angående 
växtskyddsprodukter, som förbjuder försäljning, lagring eller användande av icke-
godkända växtskyddsmedel. Företaget i fråga hade importerat, sålt eller 
tillhandahållit ett medel kallat ”Fumicot Fumispore” i Nederländerna. Samma 

                                                 
109 Mål C-203/96 Dusseldorp (1998), domskälen punkterna 46 och 47. 
110 Gemenskapen har emellertid i stor utsträckning antagit harmoniserande lagstiftning vad gäller 
användandet av ozonnedbrytande ämnen. 
111 Mål C-67/97 Ditlev Bluhme (1998), domskälen, punkterna 33 och 34. 
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produkt hade redan lagligen satts på marknaden i Frankrike, men hade inte erhållit 
det godkännande som krävdes i Nederländerna. Företaget hävdade att systemet 
med godkännande var oförenligt med artiklarna 28 (ex 30) och 30 (ex 36) i EG-
fördraget. EG-domstolen var dock av en annan mening: 
 
”Det bör understrykas att det vid tiden för de omtvistade händelserna inte fanns 
några gemensamma eller harmoniserande bestämmelser om tillverkning och 
saluföring av växtskyddsprodukter. I avsaknad av harmonisering var det därför 
medlemsstaternas sak att bestämma i vilken omfattning de ville säkerställa 
skyddet av människors hälsa och liv, särskilt hur stränga kontroller som skulle 
genomföras (…), dock med hänsyn till att deras frihet att vidta åtgärder 
begränsas av fördraget. 
 
Det är i detta avseende oomtvistat att de ifrågasatta nationella bestämmelserna är 
avsedda att skydda folkhälsan och att de därmed omfattas av undantaget i artikel 
36. De kontrollåtgärder som de nederländska myndigheterna har vidtagit, särskilt 
ifråga om godkännande av produkten kan, följaktligen i princip inte ifrågasättas.” 
112 
 
Samma ståndpunkt intogs av EG-domstolen i fallet Improsol113, som rörde samma 
nederländska lag innehållande förbud mot vissa växtskyddsprodukter. EG-
domstolen framhöll här att det var säkerställt att växtskyddsmedel kan utgöra en 
signifikant risk för människors och djurs hälsa och för miljön. EG-domstolen 
ansåg av denna anledning ifrågavarande importrestriktioner falla under 
tillämpningen av artikel 30. EG-domstolen antydde genom sitt uttalande att vissa 
miljöintressen kan falla under tillämpningen av denna artikel. EG-domstolen intog 
en liknande ståndpunkt i ett fall rörande bullerstandard.114 
 
Fallen Heijn115 och Mirepoix116 rörde bekämpningsmedel. Här gällde dock frågan 
vad som skall gälla vid försäljning av varor som besprutats med bekämpnings-
medel. EG-domstolen har här ansett att vissa ämnen är så farliga att medlems-
staterna måste tillerkännas relativt vittgående regleringsbefogenheter även om 
detta kan gå utöver importen. 
 
Fallet Heijn gällde en åtgärd som föreskrev en högsta tillåtna halt av rester av 
bekämpningsmedel på äpplen. EG-domstolen uttalade här att medlemsstaterna 
måste beakta att bekämpningsmedel kan vara nödvändiga för jordbruket, men att 
de också är hälsofarliga. Domstolen klargjorde att medlemsstaterna kunde reglera 
nivån på halten av bekämpningsmedel i livsmedel på sätt som kan innebära 
variationer från land till land beroende på klimat, kostvanor och befolkningens 
allmänna hälsotillstånd. EG-domstolen uttalade emellertid att myndigheterna i den 
importerande medlemsstaten skulle anses vara förpliktigade att ompröva den 
                                                 
112 Mål 272/80 Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten (1981), domskälen, 
punkterna 12 och 13. 
113 C-125/88 Nijman (1989) ECR 3533. 
114 Mål C-203/96 Dusseldorp (1998), domskälen, punkt 46; Mål C-209/98 Sydhavnens Sten & 
Grus (2000), domskälen, punkt 45. 
115 Mål 94/83 Heijn (1984) ECR 3263. 
116 Mål 54/85 Ministère public v. Xavier Mirepoix (1986) ECR 1067. 
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fastlagda maximinivån för såvitt förutsättningarna för dess fastställande ändras, 
t.ex. genom upptäckt av nya användningsområden för bekämpningsmedlet 
ifråga.117 
 
I fallet Mirepoix behandlades regler om förbud mot bekämpningsmedel i 
livsmedel. Enligt franska bestämmelser är användandet av bekämpningsmedlet 
maleinhydrazid förbjuden vid odling samt skörd av frukt och grönsaker för såvitt 
inte uttryckligt tillstånd givits av jordbruksministern. Likaså är handel med 
produkter som besprutats med detta bekämpningsmedel förbjuden. De 
långtgående restriktionerna beror på att detta bekämpningsmedel kan styra 
grödors tillväxt. Bekämpningsmedlet lagras dessutom i plantorna och finns 
vanligen kvar vid försäljningstidpunkten. En fransk näringsidkare, Mirepoix, 
åtalades för att från Nederländerna ha importerat lök som behandlats med 
maleinhydrazid. Som försvar hävdade Mirepoix att den franska regeln stred mot 
artikel 28 och inte kunde tillåtas enligt undantaget i artikel 30. Den franska 
regeringen stödde sig på att det inte fanns några gemenskapsregler för 
användandet av detta bekämpningsmedel och att det medförde att 
medlemsstaterna kunde införa egna regler om innehåll av maleinhydrazid i 
livsmedel. EG-domstolen uttalade här att det är ostridigt att pesticider utgör en 
risk för allmän hälsa och därutöver en miljöfara. Det innebär att medlemsstaterna 
kan införa egna bestämmelser i den mån gemenskapsregler saknas. Förbudet mot 
maleinhydrazid föll alltså under tillämpningen av artikel 30. EG-domstolen 
framhöll dock att sådana förbud måste omprövas om vetenskapliga upptäckter 
visar att de inte längre kan anses motiverade. EG-domstolen uttalade också att det 
skulle finnas möjligheter att få dispens och att dispens måste ges när 
maleinhydrazid inte ger upphov till någon hälsofara.118  
 
Fallet Heijn gällde en maximigräns för rester av ett visst bekämpningsmedel i 
livsmedel medan Mirepoix gällde ett totalförbud mot försäljning av produkter som 
behandlats med ett visst bekämpningsmedel. EG-domstolen tycks dock inte ha 
gjort någon skillnad mellan de båda situationerna. I båda fallet tillmättes miljö- 
och hälsopolitiska skäl avgörande betydelse. EG-domstolen har då det gäller 
bekämpningsmedel antagit en tolerant hållning vid bedömningen av nationella 
åtgärderna. 
 
I fallet Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha behandlades frågan huruvida 
svenska bestämmelser, i vilka det föreskrivs dels ett principiellt förbud mot 
yrkesmässig användning av trikloretylen, dels ett system med villkorade och 
individuella dispenser, kunde motiveras av  hänsyn till skyddet av människors och 
djurs hälsa och liv enligt artikel 30 EG-fördraget. Det angavs särskilt i fallet att 
förbudet mot yrkesmässigt användande trikloretylen inte grundade sig på andra 
överväganden än skyddet av människors hälsa och liv och skyddet av miljön. EG-
domstolen uttalade här att med hänsyn till den senaste medicinska forskningen 
inom området, men även till svårigheter att i det nuvarande läget kunna fastställa 
det tröskelvärde från vilket exponering av trikloretylen utgör en allvarlig risk för 

                                                 
117 Mål 94/83 Heijn (1984) ECR 3263. 
118 Mål 54/85 Ministère public v. Xavier Mirepoix (1986) ECR 1067. 
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människors hälsa, anses dessa bestämmelser inte gå utöver vad som är nödvändigt 
för att uppnå det åsyftade målet.119 
 

4.2.3 Slutsatser 

Medlemsstaternas möjligheter att få undantag för nationella miljöåtgärder med 
åberopande av artikel 30 EG-fördraget är relativt begränsade. EG-domstolen har 
framför allt med hjälp av proportionalitetsprincipen utformat mycket stränga krav 
som skall uppfyllas för att nationella åtgärder som medför handelshinder skall 
kunna berättigas. Endast i de fall då en medlemsstat kan visa att en nationell 
miljöskyddsåtgärd är nödvändig för att effektivt skydda människors hälsa och liv 
eller bevarandet av växtarter, och att detta intresse inte kan tillgodoses på ett 
mindre ingripande sätt som är lika effektivt, kan åtgärden ifråga medges undantag 
enligt artikel 30. En medlemsstat bör själv ha rätt att besluta om den skyddsnivå 
den önskar upprätthålla till förmån för människors och djurs hälsa och liv samt 
bevarandet av växtarter. 
  
Den nationella miljöåtgärden får inte heller utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Att diskriminering under artikel 30 skall vara godtycklig har 
betydelse för medlemsstaternas möjligheter att anta nationella åtgärder, då en 
välgrundad, objektiv diskriminering genom antagandet av nationella miljöåtgärder 
är tillåten så länge det huvudsakliga syftet är att skydda något av de i artikel 30 
uppräknade intressena. Kraven på att en nationell åtgärd inte skall utgöra ett 
medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln och 
kravet på proportionalitet skall inte bedömas isolerade var för sig. Kränkning av 
proportionalitetsprincipen kan leda till att en åtgärd kategoriseras som en förtäckt 
begränsning av handeln. 
 
Trots att det som vi sett finns ett utrymme för nationella miljöskyddsåtgärder 
under artikel 30 är skyddet av människors och djurs liv och hälsa samt bevarandet 
av växtarter inte är detsamma som miljöskydd. Det kan dock konstateras att 
miljöskyddande åtgärder faller under tillämpningen av artikel 30 då bekämpnings-
medel, växtskyddsmedel och andra riskfyllda ämnen och produkter, och farligt 
avfall medför en direkt hälsorisk för människor, djur eller växter. Även åtgärder 
för att bevara den biologiska mångfalden t.ex. då vissa arter hotas av utrotning, 
faller under tillämpningen av artikel 30. 
 
Vissa miljöskyddsåtgärder såsom åtgärder för att förhindra bildandet av 
ohanterliga avfallsberg och transporten av hälsovådligt avfall kan inte direkt anses 
skydda människors och djurs hälsa och liv och bevarandet av växtarter, och faller 
därmed utanför tillämpningen av artikel 30. Som ytterligare exempel på sådana 
åtgärder har i doktrinen angetts bl.a. miljömärkning, ekologiska styrsystem, 
miljöskatter och avgifter, återvinnings- och retursystem, miljöskadestånd eller 
miljöinformation och utbildning.120 Utifrån EG-domstolens krav på ett direkt hot 
                                                 
119 Mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v Toolex Alpha AB (2000), domskälen, punkterna 35, 
39, 45 och 49. 
120 Krämer, EC Environmental Law s 76. 
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mot människors och djurs hälsa och liv och bevarandet av växtarter är det 
sannolikt att även dessa åtgärder faller utanför tillämpningen av artikel 30.  
 
Vad gäller vissa andra åtgärder är det tvivelaktigt om dessa verkligen kan anses 
skydda hälsa och liv. Exempel på sådana åtgärder är bestämmelser för att skydda 
ozonlagret eller för att förhindra den globala uppvärmningen och bestämmelser 
om särskild bullerstandard. I doktrinen har ytterligare åtgärder nämnts såsom 
utmärkning av djurs och växters hemvist, emissionsnivåer vid installationer och 
licensprocedurer.121  
 
Enbart miljöåtgärder som primärt berör skyddet av den mänskliga hälsan, av djur 
och av växter kan falla in under tillämpningen av artikel 30. EG-domstolen har 
dock varit restriktiv i sin bedömning. Mot bakgrund av t.ex. fallet Bluhme kan det 
dock inte uteslutas att EG-domstolen numera har antagit en mer tolerant 
inställning vid bedömningen huruvida det föreligger ett direkt hot mot människors 
och djurs hälsa och liv eller bevarandet av växtarter, som kan berättiga undantag 
enligt artikel 30. 
 
Problemet med att inordna nationella miljöåtgärder under artikel 30 har i viss mån 
lösts av EG-domstolen genom den s.k. Cassis-doktrinen, vilken behandlas nu 
närmast. 
 

4.3 Tillåtna begränsningar enligt Cassis de Dijon-doktrinen 

4.3.1 Inledning 

Under 1960- och 1970-talen gjorde sig behovet av ett undantag, för nationella 
åtgärder till skydd för allmänna intressen som inte fanns omnämnda i artikel 30, 
gällande. Ett av EG-domstolens svar på detta behov kom med Dassonville-domen 
från 1974. Dassonville-domen klarlade dock varken tillämpningsområdet för 
artikel 28 eller tolkningen av artikel 30. I en rad efterföljande rättsfall antydde 
EG-domstolen att den var beredd att erkänna även andra hänsyn än dem som 
omnämndes i artikel 30, detta på bekostnad av varors fria rörlighet.122 I fallet 
Cassis de Dijon utvecklade EG-domstolen principerna för denna avvägning 
mellan å ena sidan gemenskapens grundläggande intresse av fri rörlighet på den 
inre marknaden och å andra sidan viktiga nationella skyddsbehov. 123 EG-
domstolen tog genom sin dom i detta fall det avgörande steget i riktning mot 
utvidgade möjligheter att vidta nationella åtgärder inom de områden där 
gemenskapslagstiftning saknas.124 

                                                 
121 Krämer, EC Environmental Law s 76. 
122 Quitzow s 295. 
123 Bernitz s 72. 
124 Mål 120/78 Rewe Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon) 
(1979) ECR 649. 
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4.3.2 Cassis-doktrinen och artikel 29 EG-fördraget 

Innan vi går vidare och undersöker Cassis-doktrinens betydelse för medlems-
staternas möjligheter att vidta nationella miljöåtgärder, skall det undersökas om 
Cassis-doktrinen kan tillämpas på åtgärder under artikel 29, eller om det enbart är 
relevant att tala om undantag enligt Cassis-doktrinen vid nationella åtgärder som 
faller under artikel 28. 
 

4.3.3 120/78 Cassis de Dijon (1979) 

Cassis de Dijon är ett av gemenskapsrättens viktigaste och mest uppmärk-
sammade rättsfall. Fallet hade sitt upphov i en tysk lagregel, som krävde att vissa 
alkoholdrycker skulle hålla en minsta alkoholhalt på 32 % för att få säljas. Regeln 
förhindrade import till Tyskland av den franska fruktlikören Cassis de Dijon, 
eftersom denna likör enligt de tyska reglerna hade en alltför låg alkoholhalt. EG-
domstolen hade här att bedöma om den tyska regleringen stred mot artikel 28 EG-
fördraget. Inledningsvis konstaterade EG-domstolen att det inte existerade någon 
gemenskapslagstiftning på området. Vidare ansåg EG-domstolen att ifrågavarande 
tyska lagregel inte kunde ges företräde framför den grundläggande principen om 
varors fria rörlighet. Den tyska lagstiftningen kunde inte anses stå i proportion till 
skyddsintresset, och var följaktligen förbjuden enligt artikel 28 EG-fördraget. 
Användandet av mindre ingripande åtgärder t.ex. märkning hade räckt för att 
uppnå de i och för sig legitima ändamålen hälsoskydd och god handelssed. EG-
domstolens viktigaste uttalande i målet var emellertid att: 
 
”Hinder för handeln inom gemenskapen som uppstår på grund av skillnader 
mellan medlemsstaternas lagstiftningar om saluföringen av de ifrågavarande 
produkterna måste godtas i den mån dessa bestämmelser kan anses vara 
nödvändiga för att tillgodose tvingande hänsyn, i synnerhet ifråga om effektiv 
skattekontroll, skydd för folkhälsan, god handelssed och konsumentskydd.” 125 
 
EG-domstolen konstaterade här i klara ordalag att det finns andra skyddshänsyn 
än dem som uppräknas i artikel 30 som går före intresset av varors fria rörlighet. 
Tillämpningen av Cassis-doktrinen förutsätter emellertid att handelshinder som 
uppkommer pga. tvingande hänsyn beror på skillnader mellan medlemsstaternas 
föreskrifter och är nödvändiga för att tillgodose sådana hänsyn. 126 Genom Cassis 
de Dijon utökade EG-domstolen på ett icke uttömmande sätt antalet allmänna 
intressen vilkas uppfyllande skulle kunna motivera vissa inskränkningar av den 
fria rörligheten för varor.  
 
Cassis doktrinen kan ses som en ett försök från EG-domstolens sida att 
kompensera medlemsstaternas regleringsbehov i förhållande till den extensiva  
tolkningen av artikel 28 som bl.a. uppkommit genom Dassonville-domen, och att 
fylla en lucka i gemenskapsrätten som existerat pga. bristande harmonisering. 
Vidare framgår det klart att EG-domstolen skapat en helt ny undantagsregel. I 
                                                 
125 Mål 120/78 Rewe Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon) 
(1979), domskälen, punkt 8. 
126 Allgårdh och Norberg s 261-262. 
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EG-domstolens praxis har detta undantag kommit att tillämpas på ett flertal nya 
områden. 
 

4.3.4 240/83 Procureur de la République v. Association de défense 
des brûleurs d’huiles usagées (ABDHU) 

Trots att EG-domstolen genom sin dom i fallet Cassis de Dijon från 1987 
utvidgade utrymmet för nationella åtgärder saknades fortfarande klara riktlinjer 
rörande nationella åtgärder grundade på intresset att skydda miljön. Först i mitten 
av 1980-talet introducerade EG-domstolen möjligheten att göra avsteg från 
principen om den fria rörligheten för varor till förmån för miljöskydd. 
 
I fallet ADBHU från 1985 gällande tolkningen av direktiv 75/439 om spillolja, 
fastslog EG- domstolen att principen om handelsfrihet inte skall betraktas som 
absolut, utan är föremål för vissa begränsningar motiverade av de målsättningar 
av allmänt intresse som gemenskapen eftersträvar.127 EG-domstolen betonade här 
att miljöskydd utgör en av gemenskapens viktigaste målsättningar.128 Vidare 
underströk domstolen vikten av icke-diskriminering och proportionalitet och 
förklarade att åtgärder vidtagna i syfte att skydda miljön varken får vara 
diskriminerande eller gå utöver de oundvikliga begränsningar som kan motiveras 
av strävan mot målsättningen att skydda miljön. 129 Därmed lade EG-domstolen 
uttryckligen miljöskydd till den lista av syften, vilka berättigar avsteg från 
principen om varors fria rörlighet. 
 

4.3.5 302/86 Kommissionen v. Danmark (Flaskfallet) 

Flaskmålet130 från 1988 kom emellertid att utgöra det verkliga genombrottet vad 
gäller antagandet av nationella åtgärder för att skydda miljön när tillämplig 
harmoniserande gemenskapslagstiftning saknas. Målet gällde en dansk lag 
rörande användningen av vissa dryckesbehållare som hade kompletterats med en 
ny lag som krävde att ett pant- och retursystem för öl- och läskedrycksbehållare 
skulle inrättas. De behållare som avsågs användas skulle enligt den nya lagen 
godkännas av den danska miljöstyrelsen. Den nya lagen medförde att flertalet 
producenter av drycker och dryckesbehållare i andra medlemsstater, inte utan 
betydande extra utgifter, kunde tillgodose de uppställda kraven. Klagomål 
framfördes till kommissionen som uttalade att den nya lagen stred mot principen 
om icke-diskriminering och uppmanade den danska staten att ändra den 
omtvistade lagen. 
 
Som svar på kommissionens kritik lät Danmark ändra en paragraf i lagen, och 
tillät därefter försäljning i icke godkända behållare, under förutsättning att den 
                                                 
127 Mål 240/83 Procureur de la République v. Association de défense des brûleurs d’huiles usagées 
(1985), domskälen, punkt 12. 
128 Mål 240/83 Procureur de la République v. Association de défense des brûleurs d’huiles usagées 
(1985), domskälen, punkt 13. 
129 Mål 240/83 Procureur de la République v. Association de défense des brûleurs d’huiles usagées 
(1985), domskälen, punkt 15. 
130 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988) ECR 4607. 
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totala försäljningsmängden inte översteg 3000 hektoliter/år och tillverkare, eller 
att de icke godkända behållarna såldes under en tidsbegränsad period i syfte att 
testa den danska marknaden. För utländska producenter stadgades emellertid ett 
totalförbud för användandet av metallbehållare, samt ett krav på upprättande av ett 
system för insamling och återvinning av de använda produkterna liknande det som 
godkänts för tillåtna behållare. Miljöstyrelsen skulle hållas informerad om de 
åtgärder de utländska producenterna vidtog. 131 
 
Kommissionen riktade trots lagändringarna fortsatt kritik mot det danska 
retursystemet och hävdade att föreskrifterna  om kvantitativa försäljnings-
begränsningar och testperiodstred stred mot artikel 28 EG-fördraget. Då 
kommissionens kritik inte resulterade i någon ytterligare lagändring från 
Danmarks sida förde kommissionen fallet inför EG-domstolen. 132 
 
EG-domstolen fastslog att kravet på upprättandet av ett pant- och retursystem för 
tomma behållare utgjorde ett oundgängligt inslag i ett system vars syfte var att 
säkerställa att behållarna återanvändes, och att detta krav därför var nödvändigt 
för att uppnå målet med de omtvistade bestämmelserna.133 Vidare konstaterade 
EG-domstolen att Danmark genom att begränsa kvantiteten öl och läskedrycker 
som av en och samma producent fick saluföras i icke godkända behållare till 3000 
hektoliter/år, hade brustit i fullgörandet av sina skyldigheter enligt artikel 28 EG-
fördraget med avseende på importen av dessa produkter från andra medlems-
stater.134 
 
EG-domstolen hade därpå att avgöra om de av Danmark vidtagna åtgärderna 
kunde tillåtas som ett undantag från artikel 28 EG-fördraget enligt Cassis-
doktrinen. En förutsättning för detta var att det kunde fastställas att åtgärderna 
grundades på tvingande hänsyn, var icke-diskriminerande och proportionella. 
 

4.3.5.1 Miljöskydd som tvingande hänsyn 

Vad gällde miljöskyddets ställning som tvingande hänsyn uttalade general-
advokaten i det danska flaskfallet att:  
 
”national measures taken for the protection of the environment are capable of 
constituting ’mandatory requirements’ (…) as limiting the application of article 
30 (nu 28, författarens kommentar) of the Treaty in the absence of Community 
rules” 135  
 
EG-domstolen hänvisade till fallet om spillolja136 från 1985 och uttalade att: 

                                                 
131 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988) ECR 4607. 
132 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988) ECR 4607. 
133 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 13. 
134 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 22. 
135 Yttrande av Generaladvokat Sir Gordon Slynn i mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988) 
ECR 4607. 
136 Mål 240/83 Procureur de la République v. Association de défense des brûleurs d’huiles usagées  
(1985) ECR 531. 
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”miljöskyddet utgör ’en av gemenskapens viktigaste målsättningar’, och som 
sådan kan rättfärdiga vissa inskränkningar i principen om fri rörlighet för 
varor”.137 
 
Trots miljöskyddets klassificering som tvingande hänsyn var det inte säkerställt 
att den danska lagen inte antagits i syfte att skydda ekonomiska intressen, utan 
enbart i syfte att skydda miljön. 
 

4.3.5.2 Utan åtskillnad 

Beträffande principen om icke-diskriminering anförde kommissionen i det danska 
flaskfallet att importerade produkter genom den omstridda lagstiftningen försattes 
i ett sämre läge i förhållande till inhemska produkter. Enligt kommissionen 
tvingades de utländska producenterna att bygga upp ett extra system för 
insamling, sortering och transport av behållare.138 Generaladvokaten anslöt sig till 
kommissionens yttrande och uttalade att hela retursystemet materiellt sett var 
diskriminerande. Generaladvokaten anförde:  
 
”I am (…) of the view that, even though on the surface indiscriminately applicable 
to Danish manufacturers, the rules bear in practice more heavily on the latter. On 
that basis Denmark cannot, as I see it, rely on the principle stated in ’Cassis de 
Dijon’, since the Danish provisions in practice even if not in form are not 
indistinctly applicable even if, I accept, environmental protection is within the 
category of possible exceptions to the basic rules”.139 
 
EG-domstolen tog inte öppet ställning i denna fråga, men av ordalydelsen i domen 
antyds det att EG-domstolen här tolererade en viss grad av diskriminering till 
förmån för skyddet av miljön. EG-domstolen anförde att:  
 
”retursystemet för icke godkända förpackningar kan emellertid skydda miljön och 
omfattar för övrigt, vad gäller importerade varor, bara en begränsad mängd 
drycker i förhållande till den totala inhemska konsumtionen på grund av 
returkravets hämmande verkan på importen”.140 
 

4.3.5.3 Proportionalitet 

I flaskfallet behandlade EG-domstolen för första gången proportionalitets-
principen i ett miljömål. Vad gäller kravet på proportionalitet mellan vidtagna 
åtgärder och det eftersträvade syftet behandlade EG-domstolen åtgärderna 
avseende pant- och retursystemet respektive kravet på att använda av 
miljöstyrelsen godkända behållare var för sig. 
                                                 
137 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 8. 
138 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988) ECR 4610. 
139 Yttrande av Generaladvokat Sir Gordon Slynn i mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988) 
ECR 4607. 
140 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 21. 
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EG-domstolen ansåg att den förstnämnda åtgärden (avseende pant- och 
retursystemet) hade till syfte att säkra en återanvändning av behållare och att 
denna åtgärd därför framstod som nödvändig för att uppnå de av Danmark 
eftersträvade målsättningarna, nämligen att upprätthålla ett system 
representerande den högsta miljöskyddsstandarden med avseende på insamling av 
behållare. Under sådana förhållanden kunde de begränsningar pant- och 
retursystemet uppställde för den fria varurörligheten inte anses strida mot kravet 
på proportionalitet.141 
 
Vad gällde den danska staten målsättning att upprätthålla ett system 
representerande den högsta miljöskyddsstandarden med avseende på insamling av 
behållare hade EG-domstolen nu att ta ställning till vad som utgjorde en skälig 
nivå för miljöskydd.142 Kommissionen ansåg att det räckte om antagna åtgärder 
under beaktande om principen för varors fria rörlighet, gav ett tillräckligt skydd 
för miljön. 143Generaladvokaten å sin sida hävdade att skyddsnivån skulle vara 
rimlig.144Eftersom delade meningar hade uttryckts om vad som utgjorde en skälig 
miljöskyddsnivå ombads kommissionen att ange de kriterier på grundval av vilka 
det kunde avgöras om en viss skyddsnivå var att betrakta som skälig för skyddet 
av miljön, samt att ange den skyddsnivå som kommissionen ansåg vara skälig i 
förevarande fall. På denna anmodan svarade kommissionen att det stod 
medlemsstaterna fritt att fastställa den skyddsnivå de själva ansåg vara lämplig.145 
 
Nästa fråga som EG-domstolen hade att ut reda i anslutning till proportionalitets-
principen, var vilket system som bäst kunde uppfylla syftet att skydda miljön, utan 
att åstadkomma onödigt långtgående handelsrestriktioner. Kommissionen höll fast 
vid sin åsikt att målet att skydda miljön kunde uppnås med medel som i mindre 
utsträckning begränsade samhandeln. Danmark däremot ansåg att det inte fanns 
något mindre handelsbegränsande men lika effektivt alternativ till det nuvarande 
retursystemet.146 Generaladvokaten å sin sida förespråkade, utan att ifrågasätta det 
danska retursystemets överlägsenhet och effektivitet, en avvägning mellan 
skyddet av miljön och principen om varors fria rörlighet. Generaladvokaten 
medgav att Danmark genom sitt retursystem hade uppnått den högsta 
miljöskyddsnivån, och att det kunde bli svårt att komma upp till samma höga nivå 
med någon alternativ metod. Han framhöll dock att:  
 
”There has to be a balancing of interests between the free movement of goods and 
environmental protection, even if in achieving the balance the high standard of 
the protection sought has to be reduced. The level of protection sought must be a 
reasonable level (…)”147 
 

                                                 
141 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 13. 
142 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), s 4617. 
143 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), s 4612. 
144 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), s 4626. 
145 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), s 4617. 
146 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 10. 
147 Yttrande av Generaladvokat Sir Gordon Slynn i mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988) 
ECR 4607. 
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Då varken kommissionen eller generaladvokaten kunde visa någon alternativ 
åtgärd som ur miljöhänseende var lika effektiv som det danska pant- och 
retursystemet, men som verkade mindre begränsande på samhandeln, fastställde 
EG-domstolen att den danska åtgärden stod i proportion till det eftersträvade 
syftet.148 
 
Vad gäller den andra åtgärden (avseende kravet på att använda godkända 
behållare) angav Danmark att ett stort antal olika behållare som, i avsaknad av ett 
system med förhandstillstånd av miljöstyrelsen, skulle kunna användas, skulle 
hindra en effektiv insamling av behållare. I den danska lagen tilläts undantag, från 
skyldigheten att försäljningen skulle ske i godkända behållare, endast under en 
begränsad tid eller för en begränsad kvantitet. Danmark gjorde gällande att dessa 
begränsningar hade uppställts i syfte att garantera att retursystemet kunde fungera 
effektivt.149 Kommissionen å sin sida framförde att dessa begränsningar inte var 
nödvändiga för att uppnå de av systemet eftersträvade syftena. EG-domstolen 
godtog i denna fråga kommissionens argumentation och uttalade att trots att de 
icke godkända förpackningarna enbart kunde lämnas till den försäljare som sålde 
dryckerna, pga. att det inte är möjligt att inrätta ett lika omfattande system även 
för dessa förpackningar, kunde emellertid retursystemet för icke godkända 
förpackningar skydda miljön. Med hänsyn till att importerade drycker i icke 
godkända förpackningar bara avsåg en begränsad mängd, i förhållande till den 
totala inhemska konsumtionen, pga. returkravets hämmande verkan på importen, 
ansåg EG-domstolen att de kvantitativa restriktionerna i detta fall var 
oproportionerliga i förhållande till det eftersträvade målet. EG-domstolens 
resonemang i flaskfallet ledde därmed slutligen fram till ett domslut där det 
fastslogs att Danmark, genom att begränsa försäljningen av dryckesvaror i icke 
godkända flaskor till 3000 hektoliter/år och tillverkare, kränkt artikel 28.150 
 

4.3.5.4 Slutsatser 

Domen i flaskfallet innebar ett stort genombrott för medlemsstaternas möjligheter 
att anta nationella åtgärder till skydd för miljön. EG-domstolen bekräftade här 
miljöskyddets ställning som tvingande hänsyn, vilken kan rättfärdiga 
inskränkningar i principen om fri rörlighet för varor. Vidare undersökte EG-
domstolen de nationella åtgärdernas tillämplighet utan åtskillnad och 
proportionalitet.  
 
EG-domstolens resonemang i flaskfallet ledde emellertid fram till ett domslut där 
det fastslogs att Danmark, genom att begränsa försäljningen av dryckesvaror i 
icke godkända förpackningar till 3000 hektoliter/år och tillverkare, kränkt artikel 
28. Trots att den danska regleringen i övrigt ansågs tillgodose tvingande 
miljöhänsyn, bedömdes de kvantitativa begränsningarna som oproportionerliga i 
förhållande till det eftersträvade målet, och därmed fick intresset av miljöskydd i 
slutändan ge vika för intresset av den fria varurörligheten. 
 

                                                 
148 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 13. 
149 Mål 302/86 Ko mmissionen v. Danmark (1988), s 4616. 
150 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkterna 19-22. 
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I sin bedömning huruvida kravet på proportionalitet var uppfyllt eller ej, tycks 
EG-domstolen ha skiljt på effektivt skydd (pant- och retursystemet), som skall 
hållas på en rimlig nivå, och mycket effektivt skydd (tillståndskravet och 
standardiseringen av dryckesbehållare). Det förra har bedömts som proportionellt 
och ett acceptabelt handelshinder, medan det andra har ansetts som 
oproportionerligt och oacceptabelt. 
 

4.3.6 C-2/90 Kommissionen v. Belgien (vallonska avfallsmålet) 

Den viktigaste delen av det vallonska avfallsmålet151 rörde en fråga som vid tiden 
för EG-domstolens avgörande ännu inte hade reglerats på gemenskapsnivå, 
nämligen utbyte av vanligt avfall mellan medlemsstater.  
 
Målet rörde ett stadgande från den belgiska provinsen Vallonien som förbjöd 
import och efterföljande bortskaffande av avfall härrörande från andra 
medlemsstater eller från andra regioner än den vallonska. Med avseende på den 
gränsöverskridande transporten av vanligt avfall undersökte EG-domstolen den 
omtvistade lagstiftningen mot bakgrund av artiklarna 28 och 30 EG-fördraget.152 
 

4.3.6.1 Miljöskydd som tvingande hänsyn 

I det vallonska avfallsmålet framförde Belgien att den nationella lagstiftningen 
kunde rättfärdigas på grundval av skyddet för människors och djurs hälsa och liv 
enligt artikel 30. EG-domstolen valde emellertid att resonera kring miljöskyddet 
som ett tvingande behov enligt Cassis-doktrinen. 153 EG-domstolen bekräftade 
därvid att behovet av att skydda miljön tillåts inskränka varors fria rörlighet. 
 

4.3.6.2 Utan åtskillnad 

Kommissionen gjorde gällande att argumentet om tvingande hänsyn inte kunde 
åberopas i detta fall eftersom de omtvistade åtgärderna innebar diskriminering av 
avfall från andra medlemsstater. EG-domstolen medgav att tvingande hänsyn 
enbart skall beaktas när lagstiftning utan åtskillnad tillämpas på nationella och 
importerade produkter.154 EG-domstolen anförde vidare att för att avgöra huruvida 
en åtgärd är diskriminerande eller ej är det viktigt att beakta avfallets särskilda 
egenskaper.155 
 
EG-domstolen ansåg att mot bakgrund av de skillnader som föreligger mellan 
avfall beroende på var det produceras och avfallets koppling till den plats där det 
producerats kan de ifrågasatta åtgärderna inte anses vara diskriminerande.156 

                                                 
151 Mål C-2/90 Kommissionen v. Belgien (1992) ECR I-4431. 
152 Angående frågan huruvida avfall var att se som en vara se avsnitt 3.2.1. 
153 Mål C-2/90 Kommissionen v. Belgien (1992) ECR I-4431. 
154 Mål C-2/90 Kommissionen v. Belgien (1992), domskälen, punkterna 33 och 34. 
155 Mål C-2/90 Kommissionen v. Belgien (1992), domskälen, punkterna 33 och 34. 
156 Mål C-2/90 Kommissionen v. Belgien (1992), domskälen, punkt 36. 
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Domen i det vallonska avfallsmålet innebar att förbudet inte var diskriminerande, 
då det tillämpades enhetligt på de olika grupperna av utländskt avfall. 
 

4.3.6.3 Proportionalitet 

Till skillnad från det danska flaskmålet, där EG-domstolen fann det nödvändigt att 
bedöma såväl frågan om icke diskriminering som om proportionalitet, undersökte 
EG-domstolen i avfallsmålet inte huruvida miljön i Vallonien kunde ha skyddats 
genom åtgärder som var mindre begränsande för handeln. I det danska flaskfallet 
uttalade både kommissionen och generaladvokaten att den danska regleringen var 
oproportionerlig. EG-domstolen var därför tvungen att behandla denna fråga och 
fastställde därmed sin proportionalitetsbedömning med avseende på miljö-
lagstiftning. I det vallonska avfallsmålet väckte emellertid varken kommissionen 
eller generaladvokaten frågan om proportionalitet.  
 

4.3.6.4 Slutsatser 

I det vallonska avfallsmålet bekräftade EG-domstolen än en gång miljöskyddets 
ställning som tvingande hänsyn. Av detta rättsfall kan slutsatsen dras att nationell 
eller regional lagstiftning som förbjuder import av avfall från andra medlemsstater 
kan rättfärdigas under artikel 28. EG-domstolens uttalande att det vallonska 
förbudet inte stred mot artikel 28 tyder på att intresset av varors fria rörlighet här 
fått gett vika för skyddet av miljön. Till skillnad från EG-domstolens agerande i 
flaskfallet undersökte EG-domstolen i avfallsmålet inte de omtvistade 
bestämmelserna med avseende på proportionalitet, vilket kan kritiserats som ett 
avsteg från EG-domstolens accepterade praxis. 
 
Möjligen tyder EG-domstolens uppställande av en åtskillnad mellan lokalt och 
utländskt avfall, i syfte att uppfylla provet på icke-diskriminering, på att miljö-
skyddet kommit att väga allt tyngre i jämförelse med principen om fri handel.   
 

4.3.7 Utvecklingen efter avfallsmålet 

Det har i doktrinen framförts att antalet domstolsavgöranden avseende artikel 28 i 
förhållande till antalet miljöfrågor är mycket litet,157 vilket efter en genomgång av 
EG-domstolens praxis kan konstateras. 
 
I fallet Harpegnies som rörde nationell lagstiftning angående bekämpningsmedel 
uttalade EG-domstolen att, trots att restriktioner på marknaden för bekämpnings-
medel kan tillåtas, och att medlemsstaterna är fria att kräva att sådana produkter 
som redan har godkänts i andra medlemsstater skall genomgå en ny procedur av 
undersökning och godkännande, kräver proportionalitetsprincipen att: 
 

                                                 
157 Krämer, Environmental Protection and Article 30 EEC Treaty s 120. 
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”that technical or chemical analyses or laboratory tests are not unnecessarily 
required when  the same analyses and tests have already been carried out in that 
other Member State and their results are available to the competent authorities of 
the importing Member State or can, at their request, be made available to them” 
158 
 
I det svenska fallet Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha tillämpade EG-
domstolen en mer överseende syn vid sin bedömning av svensk lagstiftning 
innehållande, dels ett generellt förbud mot yrkesmässig användande av 
trikloretylen, dels ett system med villkorade och individuella dispenser. EG-
domstolen accepterade det svenska dispenssystemet vars villkor var förenliga med 
den s.k. substitutionsprincipen, enligt vilken risker skall undanröjas eller minskas 
genom att riskfyllda ämnen ersätts med andra mindre farliga ämnen. 159 
 

4.3.8 Förutsättningar för undantag enligt Cassis de Dijon-doktrinen 

I och med flaskfallet bekräftade EG-domstolen miljöskyddets ställning som 
tvingande hänsyn, vilken kan berättiga inskränkningar i varors fria rörlighet.  
Miljöskyddets ställning som tvingande hänsyn enligt Cassis-doktrinen ger 
medlemsstaterna en avsevärt mer långtgående möjlighet att erhålla undantag för 
nationella miljöskyddsåtgärder, jämfört med vad som gäller vid tillämpningen av 
artikel 30, då miljöåtgärder för att falla under artikel 30 måste kunna berättigas 
”av hänsyn till skyddet för människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av 
växtarter”. Cassis-doktrinen medför emellertid inte en förbehållslös rätt för 
medlemsstaterna att vidta nationella miljöskyddsåtgärder. EG-domstolen har i 
praxis bedömt de nationella miljöskyddsåtgärderna utifrån ett antal kriterier. 
Dessa kriterier skall nu närmare undersökas. 
 

4.3.8.1 Icke-ekonomiska intressen 

I likhet med vad som gäller för skyddsintressen under artikel 30, kan undantag 
enligt Cassis-doktrinen enbart erhållas i syfte att skydda icke-ekonomiska 
intressen. I fallet Dusseldorp klargjorde EG-domstolen att: 
 
”målsättningar av rent ekonomisk natur inte kan motivera en inskränkning av den 
grundläggande principen om fri rörlighet för varor” 160 
 
Med detta argument underkände EG-domstolen den nederländska regeringens 
argument att restriktioner vid transporteringen av avfall var nödvändiga för att 
möjliggöra för det nederländska avfallshanteringsbolaget AVR Chemie att 
fungera lönsamt och ha tillräckligt med material att slutligt omhänderta, samt att 
tillförsäkras en tillräcklig tillförsel av oljefilter att användas som bränsle. Vid 
otillräcklig tillförsel skulle AVR Chemie tvingas att använda ett bränsle som inte 

                                                 
158 Mål C-400/96 Harpegnies (1998) ECR I-5121, punkt 36. 
159 Mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha AB (2000), domskälen, punkt 47. 
160 Mål C-203/96 Dusseldorp (1998), punkt 44. 
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var lika miljövänligt eller att införskaffa andra lika miljövänliga bränslen till en 
högre kostnad.161 
 

4.3.8.2 ”Utan åtskillnad” 

I ett avseende är Cassis-doktrinen mer begränsad än artikel 30. Enligt EG-
domstolen är diskriminering under artikel 30 förbjuden bara om den är godtycklig. 
En välgrundad objektiv diskriminering genom antagandet av nationella miljö-
åtgärder är i princip tillåten så länge det huvudsakliga syftet är att skydda 
människors och djurs hälsa och liv eller bevarandet av växtarter (se avsnitt 
4.2.2.3). Vad Cassis-doktrinen beträffar har det framfördes det tidigt ett krav på 
att nationella regler skall tillämpas ”utan åtskillnad”, 162 dvs. de skall, rättsligt och 
i praktiken, vara tillämpliga utan åtskillnad på inhemska produkter och produkter 
från andra medlemsstater.. 
 
Flaskfallet indikerar emellertid att EG-domstolen accepterar en viss grad av 
diskriminering när nationella åtgärder har som genuint syfte att skydda miljön. 163 
 
I det vallonska avfallsmåle t gick EG-domstolen ännu längre vid sin definition av 
begreppet icke-diskriminering. EG-domstolen fastslog här att beträffande avfall är 
en totaldiskriminering av främmande avfall dvs. avfall från andra medlemsstater 
eller andra regioner, fullt acceptabelt. Detta utgör ett klart avsteg från EG-
domstolens fastlagda praxis med avseende på definitionen av icke-
diskriminering. 164 EG-domstolen tycks här ha gjort en åtskillnad mellan lokalt och 
utländskt avfall, enbart i syfte att uppfylla provet på icke-diskriminering.  
 
Mot bakgrund av EG-domstolens senare praxis kan det alltså inte uteslutas att 
nationella åtgärder kan erhålla undantag enligt Cassis-doktrinen, trots att de inte 
tillämpas helt utan åtskillnad. I doktrinen har det uttalats att artikel 30 med 
avseende på undantag för miljöregler numera saknar relevans.165 Detta är enligt 
min mening en alltför långtgående slutsats, men det bör i vart fall kunna 
konstateras att skillnaderna vid tillämpningen av artikel 30 och Cassis-doktrinen 
med avseende på diskriminering, är på nedgång.   
 

4.3.8.3 Proportionalitet 

Av EG-domstolens praxis framgår att nationella åtgärder som begränsar den fria 
varurörligheten, men som i princip kan falla under tillämpningen av undantaget 
enligt Cassis-doktrinen, måste uppfylla villkoret om proportionalitet. 
Proportionalitetsprincipen innefattar flera olika aspekter, såsom en åtgärds 

                                                 
161 Mål C-203/96 Dusseldorp (1998), punkt 43. 
162 Mål 120/78 Rewe Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon) 
(1979); Quitzow s 300-301,  
163 Se avsnitt 4.3.5.2. 
164 Se avsnitt 4.3.6.2. 
165 Krämer, EC Environmental Law s 76. 
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nödvändighet, användandet av den minst ingripande åtgärden och vilken 
skyddsnivå som skall eftersträvas. 
 

4.3.8.3.1 Nödvändighet  
Den nationella åtgärden måste vara nödvändig för skydda det avsedda intresset, 
vilket innebär att det måste finnas ett klart samband mellan den nationella 
åtgärden och målsättningen att närma sig eller att uppnå ett miljöskydd. Detta 
krav ger EG-domstolen en möjlighet att ingripa mot nationella åtgärder som 
påstås ha till syfte att skydda miljön, men som i själv verket har bakomliggande 
protektionistiska motiv.  
 
I det danska flaskfallet ägnade EG-domstolen särskild uppmärksamhet åt att 
avgöra om den omtvistade åtgärden kunde anses vara nödvändig. EG-domstolen 
undersökte här sambandet mellan det obligatoriska pant- och retursystemet och 
uppnåendet av de eftersträvade miljömålen: 
 
”Vad för det första beträffar skyldigheten att inrätta ett pant- och retursystem för 
tomma förpackningar så är denna skyldighet ett oundgängligt inslag i ett system 
vars syfte är att säkerställa återanvändning av förpackningar, och den måste 
därför anses nödvändig för att uppnå syftet med de omtvistade bestämmelserna. 
Följaktligen kan inte de begränsningar som denna skyldighet innebär för den fria 
rörligheten för varor betraktas som oproportionerliga.” 166 
 
I flera fall är sambandet så uppenbart att det inte uttryckligen utreds av EG-
domstolen. 
 

4.3.8.3.2 Minsta möjliga ingripande 
Vidare skall en åtgärd vara proportionell i den mening att den inte får skapa större 
handelshinder än vad som är absolut nödvändigt. Det får inte förekomma någon 
åtgärd genom vilken det nationella miljöintresset kan uppnås på ett sätt som är 
mindre begränsande för gemenskapens handel. Finns det möjliga alternativa 
åtgärder skall det undersökas om dessa kan skydda det nationella intresset på ett 
lika effektivt sätt. Om så är fallet, återstår det att undersöka vilken av dessa 
åtgärder som har den minst negativa effekten på varors fria rörlighet. I det danska 
flaskfallet uttrycktes detta krav på följande sätt: 
 
”Sådana regler måste dessutom stå i proportion till avsedda ändamålet. Om en 
medlemsstat har möjlighet att välja mellan olika åtgärder för att uppnå samma 
mål skall den välja det medel som minst begränsar den fria rörligheten för 
varor.”167 
 

                                                 
166 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 13. 
167 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 6. 
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EG-domstolen refererade här till sin dom i fallet ADBHU168 där det slagits fast 
att: 
 
”åtgärder som vidtas i syfte att skydda miljön inte får ’gå utöver sådana 
restriktioner som oundvikligen krävs för att fullfölja den målsättning av allmänt 
intresse som miljöskyddet utgör’.” 169  
 
EG-domstolen fortsatte därefter med att undersöka det obligatoriska pant- och 
retursystemets förenlighet med den formulerade proportionalitetsprincipen. EG-
domstolen fann vad beträffar skyldigheten att inrätta ett pant- och retursystem för 
tomma förpackningar att denna skyldighet var ett oundgängligt inslag i ett system 
vars syfte är att säkerställa återanvändningen av förpackningar, och måste därför 
anses nödvändig för att uppnå syftet med bestämmelserna ifråga. Det 
konstaterades så att de begränsningar som denna skyldighet innebar för varors fria 
förlighet inte kunde betraktas som oproportionerlig. I detta fall undersöktes alltså 
åtgärdens nödvändighet samtidigt med användandet av den minst ingripande 
åtgärden. 
 

4.3.8.3.3 Skyddsnivån 
Tillämpningen av proportionalitetsprincipen beror på vilken skyddsnivå 
medlemsstaten har för avsikt att uppnå med den omtvistade åtgärden. Att döma av 
kommissionen uttalanden i flaskfallet tycks kommissionen ha ansett att det följer 
av proportionalitetsprincipen att miljöskyddsnivån inte skall vara överdrivet hög 
och att andra åtgärder skall accepteras även om dessa bidrar till att de 
eftersträvade målsättningarna uppnås på ett mindre effektivt sätt.170 I sitt förslag 
till meddelande om den inre marknaden och miljön från 1999 uttalade emellertid 
kommissionen att:  
 
”En åtgärd anses vara proportionell om det inte är möjligt att uppnå samma 
miljömål genom andra åtgärder som är mindre restriktiva vad gäller den fria 
rörligheten för varor. En åtgärd måste därför anses oproportionerlig om det 
föreligger en genomförbar och mindre restriktivt alternativ åtgärd som 
garanterar den nödvändiga skyddsnivån.” 171 
 
Det kan mot bakgrund av detta uttalande ifrågasättas om kommissionen i någon 
mening har ändrat sin åsikt och numera förespråkar en nödvändig skyddsnivå. I 
likhet med vad som var fallet i flaskmålet har kommissionen även i meddelandet 
om den inre marknaden och miljön underlåtit att ange de kriterier, på grundval av 
vilka det kan avgöras vilken skyddsnivå medlemsstaterna skall eftersträva ifråga 
om miljöskydd.  
 

                                                 
168 Mål 240/83 Procureur de la République v. Association de défense des brûleurs d’huiles usagées 
(1985) ECR 531. 
169 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), domskälen, punkt 11. 
170 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), s 4612.  
171 KOM 1999 (263) slutlig, 9.6.1999, Den inre marknaden och miljön, punkt 16 (betoning gjord 
av författaren). 
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EG-domstolen gav i flaskfallet aldrig frågan om vilken skyddsnivå som skall 
eftersträvas någon generell behandling. I sin bedömning huruvida kravet på 
proportionalitet var uppfyllt eller ej, tycks EG-domstolen emellertid ha skiljt på 
effektivt skydd (pant- och retursystemet), som skall hållas på en rimlig nivå, och 
mycket effektivt skydd (tillståndskravet och standardiseringen av dryckes-
behållare). Det förra har bedömts som proportionellt och ett acceptabelt 
handelshinder, medan det andra har ansetts som oproportionerligt och 
oacceptabelt.172 Ett resultat av en sådan tolkning kan bli att medlemsstaterna när 
relevant gemenskapslagstiftning saknas, inte tillåts införa den miljöskyddsnivå de 
själva önskar, utan endast en rimlig nivå som eventuellt är lägre. EG-domstolens 
tolkning kan i detta avseende kritiserats för att vara oklar och leda till 
rättsosäkerhet på området. Det har i doktrinen framförts att så länge en medlems-
stat kan garantera att en nationell åtgärd verkligen syftar till att skydda miljön och 
att dess begränsande inverkan på samhandeln i själva verket är nödvändig för att 
uppnå dess målsättning, har medlemsstaten själv rätt att avgöra vilken nivå av 
miljöskydd den vill ha. Åtgärderna för att uppnå denna miljöskyddsnivå bör 
därmed inte kunna ifrågasättas under artikel 28 EG-fördraget.173  
 
I det vallonska avfallsmålet berörde EG-domstolen dessvärre inte uttryckligen 
frågan om proportionalitet eller skyddsnivå. Så länge gemenskapen inte utfärdat 
någon lagstiftning förefaller det emellertid rimligt att varje medlemsstat skall ha 
möjlighet att bestämma vilken skyddsnivå den önskar för sin lagstiftning. Den 
enda instans som kan besluta om vilken skyddsnivå medlemsstaterna skall 
eftersträva är EG-domstolen och, innan en fråga avgjorts av EG-domstolen, 
kommissionen. Men vilka kriterier kan dessa instanser använda sig av om det inte 
finns någon gemenskapslagstiftning som reglerar frågan? EG-fördraget ger ingen 
vägledning i denna fråga.  
 
I doktrinen har ett specifikt exempel givits angående problemet med att fastställa 
vilken skyddsnivå som skall eftersträvas. I Danmark infördes i början av 1990 
begränsningar i ljudnivån för vindkraftverk. Frankrike protesterade mot dessa 
åtgärder och hävdade att dessa utgjorde ett hinder mot Frankrikes export av 
vindkraftverk till Danmark. Det bör dock inte kunna bedömas av någon utanför 
vilken ljudnivå som är rimlig för den danska miljön och de danska medborgarna. 
Miljöförhållanden är ju specifika i varje enskilt fall. På gemenskapsnivå finns 
ingen lagstiftning avgående vindkraftverk eller vilken ljudnivå som är rimlig för 
unionsmedborgarna och inte heller i EG-fördraget finns det uttryckt något om hur 
ljudnivån för vindkraftverk skall bedömas.174   
 
Det skulle vara inkonsekvent om medlemsstaterna själva skulle ha rätt att besluta 
om den skyddsnivå de önskar upprätthålla med avseende på miljöåtgärder som rör 
skyddet av människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter enligt 
artikel 30, men vad gäller åtgärder för att skydda miljön som rör andra 
miljöintressen och som därmed enbart kan rättfärdigas enligt Cassis-doktrinen, 
inte tillåtas införa den miljöskyddsnivå de själva önskar, utan endast en rimlig 
nivå som eventuellt är lägre. 
                                                 
172 Krämer, Environmental Protection and Article 30 EEC s 126. 
173 Dahlberg s 69-70. 
174 Krämer, EC Environmental Law s 80 
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Problemet med att det inte finns några specifika kriterier för att avgöra om en 
skyddsnivå är nödvändig alternativt rimlig kvarstår dock. Det är upp till medlems-
staterna att etablera den skyddsnivå för miljön som anses lämplig på lokal, 
regional eller nationell nivå. Medlemsstaterna måste dock ta hänsyn till det 
aktuella forskningsläget på internationell- och gemenskapsnivå, såsom utlåtanden 
från WHO (Världshälsoorganisationen) och gemenskapens forskningskommittéer. 
t.ex. ju större säkerhet på vetenskaplig nivå angående riskerna med ett ämne, 
desto mindre handlingsfrihet för medlemsstaterna. 
 

4.3.8.3.4 Slutsatser 
Den generella slutsats som kan dras av dessa rättsfall är att generella förbud mot 
import av varor och produkter som är skadliga för miljön eller som utgör ett hot 
mot den allmänna hälsan, inte utan svårigheter passerar EG-domstolens 
proportionalitetstest. 
  
Att åtgärden skall vara proportionell inbegriper ett krav på nödvändighet såväl 
som användande av den minst ingripande åtgärden. Den använda metoden, i 
jämförelse med andra metoder, skall vara den som mest effektivt kan fullfölja 
lagens syften. Det skall också visas att det inte finns några alternativ med mindre 
restriktiv verkan på gemenskapens inre handel. I de flesta fall har EG-domstolen 
lagt bevisbördan, för att den nationella åtgärden är nödvändig för att uppnå det 
angivna syftet, på medlemsstaten ifråga. Medlemsstaten måste då övertygande 
kunna visa att mindre restriktiva åtgärder föreslagna av t.ex. kommissionen inte 
på ett lika effektivt sätt kan skydda det åberopade miljöintresset. Tillämpningen 
av proportionalitetsprincipen beror även på vilken skyddsnivå en medlemsstat 
avser att upprätthålla. Mycket talar för att medlemsstaterna själva skall ha rätt att 
besluta om den skyddsnivå de önskar upprätthålla till förmån för intresset av att 
skydda miljön. Medlemsstaterna måste dock ta hänsyn till det aktuella 
forskningsläget på internationell-  och gemenskapsnivå, såsom utlåtanden från 
WHO (Världshälsoorganisationen)och gemenskapens forskningskommittéer t.ex. 
ju större säkerhet på vetenskaplig nivå angående riskerna med ett ämne, desto 
mindre handlingsfrihet för medlemsstaterna. 
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5 Skyddet av miljön och varors fria rörlighet 

5.1 Inledning 

I detta kapitel analyseras hur gemenskapsprinciperna avseende miljöskydd, å ena 
sidan och fri rörlighet för varor, å andra sidan, bör tillämpas vid bedömningen av 
nationella miljöåtgärder under artikel 30 och Cassis-doktrinen på ett sätt som 
säkerställer ett effektivt uppfyllande av båda gemenskapsmålen. Mitt 
ställningstagande är alltjämt att i EG-fördraget har miljöskyddsmålet och målet 
avseende varors fria rörlighet på den inre marknaden kommit att bli av samma 
dignitet. I följande avsnitt sätts ett antal rättsfall in i ett historiskt sammanhang. 
Vidare diskuteras tillämpningen av miljöprinciper inom området för den inre 
marknaden. Därefter diskuteras tillämpningen av proportionalitetsprincipen 
närmare samt undersöks eventuella presumtionsförhållanden mellan den inre 
marknaden och miljön.  
 

5.2 Utvecklingen av EG-domstolens praxis 

Då EG-domstolens avgörande i flaskfallet kom i september 1988 hade den 
Europeiska enhetsakten varit ikraft i drygt ett år. Antagandet av detta fördrag hade 
inneburit stora framsteg på miljöområdet bl.a. genom införandet av föregångaren 
till nuvarande artikel 6, där det stadgandes att skyddet för miljön skulle ingå som 
en komponent i gemenskapens politik på övriga områden. Vid denna tidpunkt 
hade även ett nytt handlingsprogram för miljön gällande perioden 1987-1992 
börjat löpa. Avgörandet i Flaskfallet kom att utgöra en verklig milstolpe i fråga 
om antagandet av nationella miljöskyddsåtgärder när tillämplig EG-rätt saknas. 
Trots detta skall betydelsen av flaskfallet inte överdrivas eftersom miljöintresset i 
slutändan fick ge vika för intresset av den fria varurörligheten. Flaskfallet var det 
första miljömål där proportionalitetsprincipen tillämpades. 
 
Domen i avfallsmålet kom i juli1992. Dessvärre behandlade EG-domstolen här 
inte frågan om proportionalitet. Däremot uppställde EG-domstolen en åtskillnad 
mellan lokalt och utländskt avfall, vilket ser ut att vara i syfte att uppfylla provet 
på icke-diskriminering.  
 
Efter avfallsdomen följde en period med ytterligare framsteg på miljöområdet 
bl.a. genom ikraftträdandet av Maastrichtfördraget, och ett nytt handelsprogram 
för miljön gällande perioden 1993-2000, i vilket vikten av att integrera 
miljöfrågor i övrig politik på nytt framfördes. Den ökade miljömedveten inom 
gemenskapen tycks ha påverkat EG-domstolens inställning vid bedömning av 
nationella miljöskyddsåtgärder i samband med artikel 30 och Cassis-doktrinen. 
Avgörandet i fallet Bluhme kom i december 1998. EG-domstolen intog här en 
tolerant hållning, framförallt vid bedömningen huruvida det förelåg ett direkt hot 
mot människors och djurs hälsa och liv eller bevarandet av växtarter.175 
 

                                                 
175 Se avsnitt 4.2.2.4. 
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I juli 2000, drygt ett år efter det att Amsterdamfördraget trätt ikraft, föll EG-
domstolens dom i fallet Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha. Även i denna 
dom hade EG-domstolen en tolerant syn på vad som utgör ett direkt hot mot 
människors och djurs hälsa och liv.176 
 
Det kan konstateras att EG-domstolen vid sin tolkning av undantagen enligt 
artikel 30 och Cassis-doktrinen har tagit intryck av miljöpolitikens utveckling 
inom gemenskapen, vilket särskilt har yttrat sig i en mer tolerant inställning vid 
bedömningen av vilka åtgärder som anses vara antagna i syfte att skydda 
människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter.  
 

5.3 Tillämpning av miljöprinciper inom politiken för den inre 
marknaden 

Av vad som hittills anförts framgår att, om det inte finns några harmoniserande 
bestämmelser på området eller om de existerande bestämmelserna inte fullt ut 
harmoniserar det berörda området, är nationella miljöåtgärder förenliga med 
Cassis-doktrinen förutsatt att de uppfyller följande principer: 
 

- Åtgärderna skall vara tillämpliga ”utan åtskillnad”, dvs. de skall, rättsligt 
och i praktiken, vara tillämpliga utan åtskillnad på inhemska produkter och 
produkter från andra medlemsstater. Miljöåtgärder som inte tillämpas 
”utan åtskillnad” kan endast berättigas av intresset att skydda människors 
och djurs hälsa och liv och bevarandet av växtarter, enligt artikel 30 EG-
fördraget. 

- Åtgärderna skall även vara proportionella, vilket bl.a. innebär att det inte 
får finnas någon alternativ åtgärd genom vilken man på ett lika effektivt 
sätt kan uppnå samma miljömål, men som inte begränsar den fria 
varurörligheten i samma utsträckning.  

- Åtgärderna skall vara nödvändiga för att uppnå miljömålen, dvs. det måste 
finnas ett orsakssamband mellan åtgärderna och det resultat som skall 
uppnås för att uppfylla miljömålet. Denna princip är ofta nära 
sammanbunden med kravet på proportionalitet. 

 
 
Gemenskapens miljöpolitik grundas främst på följande huvudprinciper; nämligen 
försiktighetsprincipen, principen om förebyggande åtgärder, principen om att 
miljöförstöring bör hejdas vid källan och principen om att förorenaren skall 
betala.177 
 
Kommissionen har i sitt förslag till meddelande om den inre marknaden och 
miljön uttryckt en åsikt om att bedömningen av nationella miljöåtgärder under 
artikel 30 och Cassis-doktrinen bör innefatta en balansering av gemenskapens 
grundläggande miljöprinciper och principerna för varors fria rörlighet på den inre 

                                                 
176 Se avsnitt 4.3.7. 
177 Se avsnitt 2.3.2. 
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marknaden, detta för att säkerställa ett effektivt uppfyllande av de båda 
gemenskapsmålen. 178 Som redan nämnts ligger bevisbördan för att de nationella 
miljöåtgärder som vidtas verkligen är nödvändiga på medlemsstaten ifråga. 
Kommissionen har emellertid särskit uttryckt att försiktighetsprincipen och 
principen om förebyggande åtgärder i vissa fall kan berättiga en åtgärd, enligt 
artikel 30 eller Cassis-doktrinen, även om det inte klart går att fastställa 
orsakssambandet på grundval av tillgängliga vetenskapliga bevis.179  
 
Av praxis framgår det att EG-domstolen vid sin bedömning huruvida nationella 
miljöåtgärder skall falla under tillämpningen av artikel 30 EG-fördraget och 
Cassis-doktrinen i vissa fall har tagit miljöprinciper i beaktande, detta trots att 
artikel 30 och Cassis-doktrinen ligger inom politikområdet för den inre 
marknaden. 
 
I det vallonska avfallsmålet från 1992 framhöll EG-domstolen att det följer av 
principen om att miljöförstöring företrädesvis skall hejdas vid källan, som 
uppställs för gemenskapens miljöpolitik i artikel 174(2), att det åligger varje 
region, kommun eller annan lokal enhet att vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de kan ta emot, behandla och slutligt omhänderta sitt eget avfall. 
Avfallet skall således omhändertas slutligt så nära den plats där det produceras 
som möjligt, så att transporterna av avfall kan begränsas.180 
 
Av det svenska fallet Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha från 2000 framgår 
att en medlemsstats bevisbörda numera skall ses mot bakgrund av försiktighets-
principen, vilket i linje med kommissionens resonemang, kan berättiga en 
nationell miljöåtgärd även om det inte klart går att fastställa orsakssambandet på 
grundval av tillgängliga vetenskapliga bevis. 181  
 
Vidare talar integreringsprincipen i artikel 6 för att gemenskapens miljömål och 
miljöprinciper såsom principen om förebyggande åtgärder, försiktighetsprincipen, 
principen om att föroreningar bör hejdas vid källan och principen om att 
förorenaren skall betala, skall beaktas vid utformning och genomförande av 
gemenskapens politik och verksamhet.182  
 
Även om artikel 6 EG-fördraget inte direkt kan påverka utfallen i enskilda rättsfall 
bör det erinras om att Cassis-doktrinen är en tolkningsdoktrin som är politiskt 
anpassningsbar. Gemenskapens politik har stort inflytande vad beträffar Cassis-
doktrinens framtida innehåll och utformning. Vad gäller artikel 30 är även detta 
undantag politiskt anpassningsbart såtillvida att det ankommer på EG-domstolen 
att lägga fast förutsättningarna för erhållandet av undantag enligt de olika skydds-
hänsyn som räknas upp i artikeln. Att integreringsprincipen i artikel 6 kan bidra 
till att principerna för den inre marknaden och miljön tas i beaktande av EG-

                                                 
178 KOM 1999 (263) slutlig, 9.6.1999, Den inre marknaden och miljön, punkt 9. 
179 KOM 1999 (263) slutlig, 9.6.1999, Den inre marknaden och miljön, punkt 15. 
180 Mål C-2/90 Kommissionen v. Belgien (1992), domskälen, punkterna 34 och 35. 
181 Mål C-473/98 Kemikalieinspektionen v. Toolex Alpha AB (2000) ECR I-5681. 
182 Se avsnitt 2.3.3. 
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domstolen vid bedömningen av nationella åtgärder under artikel 30 och Cassis-
doktrinen kan därmed inte uteslutas. 
 

5.4 Proportionalitet mellan hindret för den fria varu-
cirkulationen och den eftersträvade miljömålsättningen?  

Av EG-domstolens praxis står det kart att nationella miljöskyddsåtgärder som 
begränsar varors fria rörlighet, men som i princip kan rättfärdigas under artikel 30 
EG-fördraget eller Cassis-doktrinen, måste vara förenliga med proportionalitets-
principen. Diskussionen om proportionalitet leder emellertid till frågan om vad 
exakt det är som skall vara proportionellt. Bör tillämpningen av proportionalitets-
principen inbegripa ett krav på att det uppkomna hindret för den fria 
varurörligheten skall vara proportionellt mot den eftersträvade målsättningen med 
miljöskyddet dvs. den eftersträvade miljöskyddsnivån? En sådan tillämpning 
skulle i praktiken innebära en balansering av intresset av den fria varurörligheten 
och intresset av miljöskydd. 
 
I ADBHU fallet från 1985 uttalade EG-domstolen att principen om fri handel inte 
är absolut utan är föremål för vissa begränsningar motiverade av de målsättningar 
av allmänt intresse som gemenskapen eftersträvar, under förutsättning att den fria 
handeln inte väsentligen försämras.183 Detta uttalande antyder att miljöintresset är 
av underordnad betydelse jämfört med intresset av den fria varucirkulationen och 
att den fria handel huvudsakligen därför måste upprätthållas, även om mer 
långtgående åtgärder egentligen hade krävts av hänsyn till skyddet av miljön. 
 
I samma rättsfall stadgar emellertid EG-domstolen att: 
  
”It follows from the foregoing that the measures prescribed by the directive do 
not create barriers to intra-community trade, and that in so far as such measures, 
in particular the requirement that permits must be obtained in advance, have a 
restrictive effect on the freedom of trade and of competition, they must 
nevertheless neither be discriminatory nor go beyond the inevitable restrictions 
which are justified by the pursuit of the objective of environmental protection, 
which is in the general interest.” 184 
 
Detta uttalande tyder snarare på att proportionalitetsprincipen spelar en avgörande 
roll vid bedömningen av vilken typ av na tionella åtgärder som är tillåtna, och inte 
då intresset av att skydda miljön balanseras mot den fria varurörligheten. EG-
domstolen ställningstagande, vad gäller frågan om det uppkomna hindret för den 
fria varurörligheten skall vägas mot den eftersträvade skyddsnivån, är svårt att 
utläsa av detta fall. 
 

                                                 
183 Mål 240/83 Procureur de la République v. Association de défense des brûleurs d’huiles usagées 
(1985), domskälen, punkt 12. 
184 Mål 240/83 Procureur de la République v. Association de défense des brûleurs d’huiles usagées 
(1985) ECR 531. 
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I det danska flaskfallet ansåg kommissionen att det följer av proportionalitets-
principen att miljöskyddsnivån inte skall vara överdrivet hög och att andra 
åtgärder skall accepteras även om dessa bidrar till att de eftersträvade 
målsättningarna uppnås på ett mindre effektivt sätt.185 Kommissionens uttalande 
tycks indikera ett synsätt där intresset av att skydda miljön skall balanseras mot 
intresset av varors fria rörlighet på den inre marknaden. 
 
Storbritannien som var intervenerande part i flaskfallet uttalade här att miljö-
skyddet är en av gemenskapens viktigaste målsättningar, men av detta följer inte 
att varje åtgärd som antas till skydd för miljön automatiskt kan rättfärdigas och att 
det enbart återstår att undersöka huruvida samma resultat kan uppnås genom 
alternativa åtgärder.186 Resultatet av ett sådant synsätt skulle bli att åtgärder för att 
bekämpa alla former av miljöförstöring så gott som alltid skulle vara berättigade, 
eftersom det nästan alltid skulle vara uppenbart att samma resultat inte skulle 
kunna uppnås med alternativa medel. Storbritannien uttalade emellertid att:  
 
”(…) there must be a point beyond which measures for the protection of the 
environment can no longer be regarded as fulfilling one of the Community’s 
essential objectives and that a balance between protection of the environment and 
the free movement of goods must be sought in accordance with the case-law of the 
Court. Perfect protection (…) goes beyond the objective which the Community 
seeks in that context. Measures intended to achieve extremely high aims must be 
regarded as a means of arbitrary discrimination or disguised restriction on trade 
between Member States.” 187 
 
Generaladvokaten Slynn uttryckte i sitt yttrande till EG-domstolen i samma mål 
en liknande åsikt: 
 
”There has to be a balancing of interests between the free movement of goods and 
environmental protection, even if in achieving the balance the high standard of 
the protection sought has to be reduced. The level of protection sought must be a 
reasonable level(…)” 188 
 
I ett förslag till avgörande i ett fall från 1990 var generaladvokaten Van Gerven av 
en liknande mening. Van Gerven uttalande här att i anslutning till artikel 30 skall 
två proportionalitetstest vidtas. Efter att först ha konstaterat att det finns ett 
samband mellan den nationella åtgärden och det eftersträvade målet, och att det 
inte existerar ett mindre restriktivt alternativ till den vidtagna åtgärden, krävs 
ytterligare en proportionalitetstest, för att avgöra om det föreligger 
proportionalitet mellan det hinder som uppstått för den fria varurörligheten och 
det eftersträvade och/eller det faktiskt uppnådda målet.189 En åtgärd som vidtas för 
att skydda människors och djurs hälsa och liv eller bevarandet av växtarter kan 
enligt detta synsätt inte rättfärdigas om dess miljöskyddande verkan är för liten i 
                                                 
185 Se avsnitt 4.3.5.3. 
186 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988). 
187 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), s 4613. 
188 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), s 4626. 
189 Förslag till avgörande av Generaladvokat Van Gerven i mål C-169/89 Gourmetterie Van den 
Burg (1990) ECR I-2143 
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relation till den restriktiva inverkan åtgärden har på den fria varurörligheten.  
Proportionaliteten inbegriper här att de i artikel 30 omnämnda intressena skall 
vägas mot den fria varurörligheten.  
 
EG-domstolens tidigare uttalande i det danska flaskfallet, vad gäller kravet på att 
endast godkända behållare skall användas, tycks ge stöd åt Van Gervens 
resonemang. Här framförde EG-domstolen att: 
 
”Det är utan tvivel riktigt att det nuvarande retursystemet för godkända 
förpackningar garanterar en maximal återanvändningsgrad och därmed ett 
mycket påtagligt skydd för miljön, eftersom tomma förpackningar kan lämnas till 
alla återförsäljare av drycker. Icke godkända förpackningar kan däremot enbart 
lämnas till den återförsäljare som sålde dryckerna på grund av att det inte är 
möjligt att inrätta ett lika omfattande system även för dessa förpackningar. 
 
Även retursystemet för icke godkända förpackningar kan emellertid skydda miljön 
och omfattar för övrigt, vad gäller importerade varor, bara en begränsad mängd 
drycker i förhållande till den totala inhemska konsumtionen på grund av 
returkravets hämmande verkan på importen. En begränsning av den mängd 
produkter som importörer får saluföra är därför oproportionerlig i förhållande 
till det eftersträvade målet.” 190      
 
Men att döma av EG-domstolen uttalande gällande pant- och retursystemet som 
sådant är EG-domstolen av en annan åsikt. Trots att EG-domstolen här konstaterat 
att restriktionerna för import av utländskt öl och läskedrycker var betydande såg 
EG-domstolen ändå ingen mening med att väga skyddsnivån mot effekterna på 
den fria varurörligheten. 
 
Mycket talar för att proportionalitetsprincipen enbart skall tillämpas i formen av 
utbytbarhets- och nödvändighetstest. Vad som tidigare anförts angående vilken 
skyddsnivå medlemsstaterna skall eftersträva i fråga om miljöskydd, då 
gemenskapen inte lagstiftat i frågan, ger stöd åt detta resonemang. Mycket talar 
som vi redan sett för att medlemsstaterna själva skall ha rätt att besluta om den 
skyddsnivå de önskar upprätthålla till förmån för intresset av att skydda miljön. 
Dock under beaktande utlåtanden angående det aktuella forskningsläget på 
internationell- och gemenskapsnivå, såsom utlåtanden från WHO (Världshälso-
organisationen) och gemenskapens forskningskommittéer.191 En balansering av 
intresset av den fria varurörligheten och intresset av miljöskydd skulle inkräkta på 
medlemsstaternas befogenheter att besluta om vilken miljöskyddsnivå de önskar 
tillämpa. 
 
Försiktighetsprincipen pekar även den i samma riktning. I kommissionens 
riktlinjer angående tillämpningen av försiktighetsprincipen argumenterar 
kommissionen för att gemenskapen har rätt att etablera den nivå av skydd för 

                                                 
190 Mål 302/86 Kommissionen v. Danmark (1988), doms kälen, punkterna 20 och 21. 
191 Se avsnitt 4.3.8.3.4. 
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människors och djurs hälsa och liv, bevarandet av växter och miljö som anses 
lämplig.192 
 
Att intresset av miljöskydd skall balanseras mot intresset av den fria 
varurörligheten är inte bara en fråga om delning av den dömande och den 
lagstiftande makten. En sådan tillämpning av proportionalitetsprincipen skulle 
också inkräkta på fördelningen av kompetens mellan gemenskapen och dess 
medlemsstater. Trots allt är ju tillämpningen av artikel 30 och Cassis-doktrinen 
definitionsmässigt inskränkt till områden där lagstiftaren ännu inte har lagstiftat. 
En balansering av intressen i sammanhanget med hjälp av proportionalitets-
principen innebär att EG-domstolen först måste besluta om skyddsnivån för 
miljön inom gemenskapen och sedan balansera denna mot intresset av att 
upprätthålla den inre marknadens funktioner. Eftersom en förutsättning för 
tillämpningen av artikel 30 och Cassis-doktrinen är att harmoniserande 
lagstiftning saknas eller då existerande lagstiftning inte i fullt ut harmoniserar det 
berörda området, är detta en fråga i vilken gemenskapslagstiftaren ännu inte har 
visat sig kunna lagstifta. Detta leder mig till slutsatsen att EG-domstolen bör 
tillämpa denna variant av proportionalitetsprincipen, där  skyddet av miljön vägs 
mot den fria varurörligheten, med extrem försiktighet. 
 
Detta betyder dock inte att alla sorters handelsrestriktioner skall kunna 
introduceras i form av miljöskyddsåtgärder, men när ett miljöintresse står på spel, 
vilket kräver miljöskydd i form av nationella åtgärder som kan sörja för detta 
skydd, och gemenskapen inte har lagstiftat i frågan, bör åtgärdens laglighet inte 
kunna ifrågasättas enbart på den grund att varors fria rörlighet väsentligen 
begränsas. 
 

5.5 Presumtion till förmån för den fria varucirkulationen eller 
miljöskyddet 

En balansering av intresset av den fria varurörligheten och intresset av miljöskydd 
genom proportionalitetsprincipen, där dessa intressen väger lika tungt, skulle 
antagligen leda till en kedja av överväganden mellan de båda intressena där det 
inte skulle kunna fattas något beslut, eftersom ett sådant skulle innebära att den 
fria varurörligheten eller miljöskyddet till slut skulle få ge vika till förmån för det 
motstående intresset. I slutändan måste en åtgärd antingen tillåtas eller inte tillåtas 
och en perfekt balansering torde därför inte vara eftersträvansvärd. Enligt min 
mening handlar intressekonflikten snarare om vilken hierarki som skall råda. 
När proportionalitetsprincipen tillämpas av EG-domstolen torde det i grunden 
innefatta någon form av intresseavvägning, varvid en viss presumtion råder till 
förmån för något av de mot varandra stående intressena. En åtgärd som vidtas för 
att tillgodose ett erkänt intresse får inte i högre grad inkräkta på ett beaktansvärt 
motstående intresse än som kan anses försvarligt. Vad gäller den fria rörligheten 
för varor förekommer i domstolens praxis ofta intresseavvägningar av liknande 
slag, där presumtionen vanligen är till förmån för den fria rörligheten. För att 
koppla detta till påståendet om att konflikten mellan intresset av den fria 

                                                 
192 KOM 2000(1) slutlig, Meddelande från kommissionen om försiktighetsprincipen. 
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varurörligheten och intresset av miljöskydd är en fråga om vilken hierarki som 
skall råda, kan den valda hierarkin vid tillämpningen av proportionalitetsprincipen 
yttra sig i en presumtion som skulle gälla antingen till förmån för den fria 
varurörligheten eller till förmån för miljöskyddet. 
 
I vilka situationer skulle då presumtionen råda till förmån för miljöskyddet? Att 
döma av EG-domstolens praxis torde det vid bedömningen av åtgärder till skydd 
för människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter vid 
tillämpningen av proportionalitetsprincipen föreligga en presumtion till förmån 
för de nationella miljöskyddsåtgärderna, både vid tillämpningen av undantaget 
enligt artikel 30 och Cassis-doktrinen. 
 
Mer oklart är fallet med nationella miljöåtgä rder som inte har ett sådant direkt 
samband med skyddet av människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av 
växtarter att de kan anses vidtagna i syfte att skydda dessa intressen, utan istället i 
syfte att skydda andra miljöintressen. Här talar snarare EG-domstolens praxis för 
att presumtionen skulle råda till förmån för den fria varurörligheten. Som redan 
konstaterats tycks EG-domstolen emellertid ha tagit intryck av miljöskyddets 
stärkta ställning inom gemenskapen. Praxis tyder dock snarare på att EG-
domstolen intagit en mer tolerant inställning vid bedömningen av om de 
nationella åtgärderna vidtagits i syfte att skydda människors och djurs hälsa och 
liv samt bevarandet av växtarter, dvs. om det råder ett sådant direkt samband 
mellan den vidtagna åtgärden och åtgärdens effekt på människors och djurs hälsa 
och liv, än att en presumtion till förmån för miljöskyddet numera gäller även till 
förmån för miljöskyddsregler som inte kan anses vidtagna i syfte att skydda 
människors och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter.  
 
Sammanfattningsvis föreligger det vid tillämpningen av proportionalitetsprincipen 
vid bedömningen av nationella miljöskyddsåtgärder under artikel 30 eller Cassis-
doktrinen, då dessa åtgärder kan berättigas av intresset av att skydda människors 
och djurs hälsa och liv samt bevarandet av växtarter en presumtion till förmån för 
miljöskyddet. Vad gäller övriga miljöskyddsåtgärder råder presumtionen till 
förmån för den fria rörligheten. EG-domstolen tycks emellertid tillämpa en 
alltmer tolerant inställning vid bedömningen av vilka miljöskyddsåtgärder som 
kan berättigas av hänsyn till intresset av att skydda människors och djurs hälsa 
och liv samt bevarandet av växtarter.  
 

5.6 Slutord 

Det har i doktrinen framförts att antalet domstolsavgöranden avseende artikel 28 i 
förhållande till antalet miljöfrågor är mycket litet.  Detta anses vara en av 
anledningarna till att många detaljer kring proportionalitetsprincipen inte har 
behandlats i tillräcklig omfattning. Det har därför föreslagits att en lista över 
kriterier för att definiera proportionalitetsprincipen som läggs till artikel 28 skulle 
vara på sin plats. Enligt denna lista skall en åtgärd anses vara proportionell då den 
syftar till att förverkliga legitima, politiska målsättningar, när den är väl vald för 
att nå detta mål, när åtgärden är nödvändig för att närma sig, eller för att uppnå, 
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denna målsättning och när det inte finns någon annan åtgärd som verkar mindre 
begränsande för varors fria rörlighet på den inre marknaden. 193  
 
Kommissionen har i sitt förslag till meddelande om den inre marknaden om 
miljön angett att en handbok om artiklarna 28-30 bör upprättas, i syfte att komma 
tillrätta med oklarheter angående dessa artiklar.194 
 
EG-domstolen kan kritiseras för att ha varit oklar i flertalet fall rörande nationella 
miljöåtgärder och undantagen enligt artikel 30 och Cassis-doktrinen. EG-
domstolen har i vissa fall undvikit att uttala sig i viktiga frågor. I avfallsmålet 
behandlade EG-domstolen som redan nämnts över huvud taget inte frågan om 
proportionalitet. EG-domstolen har inte heller gett frågan om vilken skyddsnivå 
som skall tillämpas någon generell behandling. En sådan lista som omtalats 
alternativt en handbok skulle enligt min mening vara önskvärt för att komma 
tillrätta med oklarheter kring undantagen enligt artikel 30 och Cassis-doktrinen, 
särskilt vad gäller tillämpningen av proportionalitetsprincipen. 
 
Vad gäller artiklarna 28-30 EG-fördraget bör man ha i åtanke att dessa artiklar 
redan fanns med i den ursprungliga versionen av EEG-fördraget (dock med andra 
numreringar). EEG-fördraget författades emellertid för snart ett halvt sekel sedan. 
Det kan därför ifrågasättas om det är relevant att tala om ”import, export och 
transitering” även idag. Med inrättandet av den inre marknaden har nations-
gränserna vad gäller handeln i viss mån suddats ut och 1957-års uppfattning om 
import export och transitering torde inte ha samma relevans. Den ökade 
harmoniseringen har gjort att undantagen enligt artikel 30 och Cassis-doktrinen 
fått minskad betydelse, eftersom dessa undantag är reserverade områden där 
gemenskapen inte utfärdat någon harmoniserande lagstiftning. I och med den 
ökade integrationen borde tanken med att använda miljöskyddande åtgärder för att 
på konstgjord väg begränsa handeln bli alltmer avlägsen. Internationellt samarbete 
i miljöfrågor lämpar sig särskilt väl då miljöförstöringen inte respekterar några 
nationsgränser. 
 
Med en ökad miljömedvetenhet i gemenskapspolitiken, vilket bl.a. yttrat sig vid 
utformningen av gemenskapsmålen där det anges att gemenskapen genom att 
fullfölja politiken för den inre marknaden skall främja en hållbar utveckling, en 
hög nivå i fråga om  miljöskydd och en förbättring av miljöns kvalitet, och genom 
att integreringsprincipen lyfts fram och gjorts till en självständig princip, har  
gemenskapen bättre förutsättningar att gå mot en utveckling där motsättningarna 
mellan målsättningarna för den inre marknaden respektive miljön inte med 
nödvändighet behöver motverka varandra, och där ekonomisk tillväxt snarare 
stärker skyddet för miljön än sker på bekostnad av densamma. 

                                                 
193 Krämer, Environmental Protection and Article 30 EEC Treaty s 120 
194 KOM 1999 (263) slutlig, 9.6.1999, Den inre marknaden och miljön, punkt 17. 
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