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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Vid andra världskrigets slut ville de europeiska länderna Frankrike, Italien, Tyskland, 

Luxemburg, Belgien och Nederländerna försäkra sig om att ytterligare ett krig inte skulle 

bryta ut. De startade ett samarbete för ländernas tunga industrier, Kol- och stålunionen, för att 

omöjliggöra vapenproduktion och införde gemensamma regleringar. De sex ursprungliga 

medlemmarna utvecklade sedan samarbetet ytterligare genom att underteckna Romfördraget 

år 1957 och skapade därmed Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG. Romfördraget 

fastställde grundprinciperna till den Europeiska unionen, EU, syftet var framförallt att 

underlätta handel mellan medlemmarna och EU:s inre marknad.
1
 Gemenskapen hade som 

målsättning att uppnå en fri rörlighet på den inre marknaden, vilket innebar att medlemmarnas 

landområden helt saknade inbördes gränser.
2
   

 

Tullunionen är en del av den inre marknaden och innebär att avgifter och tullar är förbjudna 

mellan medlemmarna och inom EU, samtidigt som gemensamma tullar gentemot omvärlden 

föreligger. Den inre marknaden är, och har sedan samarbetets början varit en av de mest 

centrala delarna i EU. Handeln mellan medlemsländerna samt handeln med utomstående 

parter har under åren ständigt ökat, ett resultat av att principen om den inre marknaden följs 

och att EU utåt sett agerar som en handelspolitisk enhet.
3
 

 

Fri rörlighet innebar inte endast fri rörlighet för varor, som var grundidén, utan även för 

personer. Denna rättighet har blivit allt mer viktig, inte minst när EU utökats från att ha 15 

medlemsländer till 25 medlemsländer år 2004.
4

 I dagsläget innefattas 28 länder i den 

europeiska gemenskapen.
5
 Ländernas placering och samhörighet har möjliggjort en ökad 

flexibilitet och rörlighet för personer i EU. Rörligheten gäller inte endast korttidsvistelser till 

andra länder, även personer som söker sig till andra länder för arbete och ett permanent 

                                                 
1
 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 25-26. 
2
 Artikel 26 FEUF ”de fyra friheterna”, och Bernitz s.35. Se vidare om den inre marknaden och de fyra friheterna 

nedan under punkt 2.5. 
3
 Europeiska kommissionens avdelning för kommunikation; historia (2014-04-08). 

4
 Rogers, Nicola, Scannell, Rick, Free Movement of Persons in the Enlarged European Union, Sweet and 

Maxwell Limited, London, 2005, s. 81. 
5
 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 29. 
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uppehåll. Sammantaget har detta inverkat på hur principen om den fria rörligheten värderas 

och den har kommit att bli ett centralt område inom EU-rätten.
6
 

 

Medlemsländerna i EU har avsagt sig rätten att agera och fatta beslut på vissa områden, och 

tilldelat EU kompetens att göra det i deras ställe. Befogenheten kan vara delad eller exklusiv, 

beroende på hur ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsländerna ser ut i de områden 

som gemenskapen reglerar. EU har exklusiv kompetens för den gemensamma 

handelspolitiken och har därmed befogenhet att företräda medlemsländerna i internationella 

sammanhang samt traktatkompetens, en rätt att ingå internationella avtal med bindande 

verkan för unionen och medlemsländerna.
7
 

 

Schweiz har en mängd bilaterala avtal med EU och utgör en av unionens starkaste 

handelspartner. Schweiz ses som en förebild av många länder för sin politiska neutralitet, 

goda ekonomi och säregna statsskick. Schweiz är dessutom placerat mitt i Europa geografiskt 

och är på alla sidor omgivet av länder som utgör grundarna till den europeiska gemenskapen, 

Frankrike, Italien och Tyskland. Schweiz är inte själv medlem i EU utan har endast en vilande 

medlemsansökan till EU, sedan medborgarna röstat emot ett medlemskap i en folkomröstning 

år 1992. Förklaringen till resultatet av folkomröstningen är att de värnar om sitt 

samhällssystem och ser ett medlemskap som ett hot mot neutraliteten och ekonomin.
8
 Landet 

har ett unikt statsskick med svag centralmakt och ett starkt regionalt självstyre. Det har också 

ett väldigt speciellt system vad gäller folkomröstningar, medborgarna har nämligen makt att 

riva upp beslut som fattats av regeringen.
9
 Majoriteten av landets export och import sker med 

EU och många människor arbetspendlar till och från Schweiz. I nuläget bor det ungefär 2 

miljoner invandrare i Schweiz, av dessa är 1,2 miljoner EU-medborgare. Schweiz har tillgång 

till EU:s inre marknad genom de bilaterala avtalen med EU, trots att landet inte är 

unionsmedlem.
10

  Ett av avtalen reglerar den fria rörligheten för personer.
11

   

 

                                                 
6
 Rogers, Nicola, Scannell, Rick, Free Movement of Persons in the Enlarged European Union, Sweet and 

Maxwell Limited, London, 2005, s. V. 
7
 Artikel 3 FEUF.  

8
 Bengtsson, Arne, 26 mars 2013 (14-04-11). 

9
 Bengtsson, Arne, 10 september 2012 (14-04-11). 

10
 Bengtsson, Arne, 26 mars 2013 (14-04-11). 

11
 1999 slöts ett avtalspaket mellan EU och Schweiz, sju avtal totalt varav ett reglerade den fria rörigheten för 

personer. 
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I en folkomröstning i februari 2014 röstade befolkningen i Schweiz igenom ett starkt kritiserat 

förslag, som innebär att landet begränsar invandringen från EU:s medlemsländer.
12

 

Europeiska kommissionen, kommissionen, har meddelat att beslutet står i strid mot principen 

om den fria rörligheten för personer, en av EU:s värdegrunder som regleras i avtalet från år 

1999, och att det är oacceptabelt att Schweiz selektivt ska få välja vilka delar av EU de vill 

tillämpa. Kommissionen varnar för att landet kan komma att uteslutas helt från den 

gemensamma marknaden, vilket skulle kunna få oanade konsekvenser för parterna och inte 

minst för befolkningen i EU och Schweiz. Avtalsvillkoren ska nu omförhandlas och det 

återstår att se hur parterna hanterar situationen. Står Schweiz fast vid sitt beslut är det upp till 

EU att avgöra huruvida en av de fundamentala värdegrunderna kan förbises i ett bilateralt 

avtal.
13

 

1.2 Problemformulering 

Kan EU agera i strid med en av de fundamentala värdegrunderna som EU-samarbetet bygger 

på, den fria rörligheten, vid omförhandlingen av det bilaterala avtal som EU har med 

Schweiz? För att kunna utreda frågeställningen har även följande underliggande frågeställning 

utretts: Vilka är de olika handlingsalternativ som EU har att ta ställning till? 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att diskutera om EU kan, vid ingående av bilaterala avtal med icke 

unions medlemmar, förbise sina grundläggande principer. Situationen i Schweiz tydliggör 

problematiken och genom att applicera frågeställningen på det aktuella problemet eftersträvas 

ett djupare resonemang. Syftet med uppsatsen är även att föra en diskussion kring den 

framtida relationen mellan EU och Schweiz.  

 

De frågeställningar som ska utredas för att uppnå syftet med uppsatsen är således; kan EU 

agera i strid med en av de fundamentala värdegrunderna som EU-samarbetet bygger på, den 

fria rörligheten, i avtalsrelationer med tredje länder? Vilken intresseavvägning står EU inför 

angående den gällande situationen i Schweiz, och vilket är det mest troliga framtida 

handlingsalternativet för EU? 

                                                 
12

 European Commission; STATEMENT/14/32, (2014-05-27). 
13

 Ett bilateralt avtal är en överenskommelse mellan två stater. Se vidare Nationalencyklopedin; Bilateralt avtal.  
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1.4 Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen används till viss del den traditionellt rättsdogmatiska 

metoden och till viss del den EU-rättsliga, teleologiska tolkningsmetoden. Den 

rättsdogmatiska metoden innebär att lagar, förarbeten, doktrin och praxis systematiseras för 

att därigenom fastställa gällande rätt.
14

 Metoden används för att en analys av det EU-rättsliga 

regelverket, med utgångspunkt i frågeställningen, ska vara möjlig att genomföra. Syftet och 

motivet bakom reglerna framgår inte av en ren systematisering av rättskällorna, därför 

används även den teleologiska metoden som är karaktäristisk för tolkning av EU-rätten.
15

  

 

EU-rätten är resultatet av en omfattande avvägning mellan de olika medlemsländernas 

intressen och är unik av sitt slag, sui generis.
16

 Det medför att fördragen och andra 

bestämmelser i EU-rätten vanligen är generella och vagt formulerade. Europeiska unionens 

domstol, EU-domstolen, har till uppgift att konkretisera innebörden av dessa och därigenom 

förhindra att oönskade följder uppstår vid en bokstavsenlig tolkning av reglerna. Syftet med 

en föreskrift, dess ordalydelse och sammanhanget bestämmelsen kommit till stånd i ska 

beaktas för att tolkningen ska bli förenlig med grundläggande EU-rättsliga principer.
17

 

Unionens allmänna rättsprinciper utgör stommen för EU och gemenskapens regelverk, 

principerna är därmed fundamentala som grund vid tolkning av det unionsrättsliga regelverket. 

Övriga bestämmelser måste vara förenliga med principerna.
18

 Den teleologiska 

tolkningsmetoden används när det råder oklarhet kring en bestämmelses innebörd, för att 

tydliggöra rättsläget. Vid tillämpningen av metoden är ändamålet bakom en bestämmelse det 

väsentliga för att tillförsäkra att de allmänna principerna följs, samt för att säkerställa att 

utfallet är rimligt med hänsyn till det resterande EU-rättsliga regelverket.
19

 För att uppnå 

syftet med uppsatsen, krävs således att de allmänna EU-rättsliga principerna beaktas vid en 

redogörelse för EU:s externa kompetens och de bilaterala avtalen mellan EU och Schweiz. 

 

                                                 
14

 Kellgren, Jan, Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, Studentlitteratur, 2007, s. 47. 
15

 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik 

AB, 2011, s. 158. 
16

 Ibid, s.168. 
17

 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik 

AB, 2011, s. 158-159. Samt Schermers H.G och Waelbroeck, D.F, Judicial Protection in the European Union, 

Sjätte uppl., 2001. s. 21.  
18

 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik 

AB, 2011, s.163. 
19

 Ibid s. 168. 
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Regelverken för EU:s institutioner angående EU:s traktatkompetens behandlas, för att påvisa 

varför EU agerar på ett särskilt sätt vid ingåendet av avtal med tredje länder. Den rådande 

situationen mellan parterna är högst aktuell och de kommande månaderna blir avgörande för 

hur samarbetet utvecklas. Detta medför att nuvarande doktrin och praxis är relativt bristfälliga.  

Publikationer från EU:s institutioner, kommissionen och europaparlamentet
20

, angående EU:s 

relation med Schweiz, och publikationer från Schweiz regering och myndigheter, har använts 

för att belysa den aktuella situationen och stödja argumenteringen för en djupare analys. 

Källorna har använts i syfte att lyfta framställningen och ursprung, författare och kontext har 

beaktats vid tillämpningen av dessa källor.  

 

Avhandlingen ”Villkorsklausuler – om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument” 

författad av Andreas Moberg,
 
 universitetslektor i internationell rätt vid Göteborgs universitet, 

har varit till stor hjälp under arbetets gång. Mobergs verk avhandlar EU:s kompetens att sluta 

internationella avtal med tredje länder, med mänskliga rättigheter som väsentlig grund.
21

 

Inspiration har hämtats från avhandlingen vad gäller upplägget av uppsatsen och vilken 

infallsvinkel av ämnet som ansågs mest lämpad för frågeställningen.  

 

Som en följd av att rättsläget mellan EU och Schweiz är oprövat och att praxis och doktrin är 

bristfällig på området, har en jämförelse gjorts med en liknande situation i Österrike som 

inträffade år 2000. Intentionen är att utreda hur parterna agerade och varför, för att sedan dra 

paralleller till situationen i Schweiz och därmed tillföra ytterligare en dimension till analysen. 

Följaktligen ämnas inte genomföra en komparativ studie mellan fallen, endast en 

exemplifiering.  

1.5 Avgränsningar 

Av utrymmesskäl utreds endast om EU kan bryta mot sina egna principer i fall när de tecknar 

bilaterala avtal med icke unionsmedlemmar. På grund av den omfattande mängden avtal EU 

har med olika parter behandlar uppsatsen endast avtal mellan EU och Schweiz. Fokus ligger 

på avtalet om den fria rörligheten, och mer specifikt de avtalsvillkor som berör den fria 

rörligheten för personer.  

                                                 
20

 Vidare benämnt parlamentet.  
21

 Andreas Moberg, Villkorsklausuler – om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument, Iustus Förlag AB, 

Uppsala 2009. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen består av totalt sex kapitel. Kommande avsnitt, kapitel två, inleds med en 

redogörelse av grundläggande EU-rätt för att ge läsaren en djupare inblick i de avsikter och 

principer som ligger till grund för EU-samarbetet. I detta kapitel behandlas även EU:s 

kompetensfördelning och den inre marknaden, framförallt den fria rörligheten för personer. 

Den kompetens som unionen tilldelats är av betydelse för att förstå hur EU som organisation 

fungerar. Vikten och innebörden av den fria rörligheten måste också beröras eftersom 

principen genomsyrar hela EU-samarbetet och ligger till grund för en stor del av regelverket.  

 

I kapitel tre beskrivs mer ingående EU:s externa relationer och den befogenhet som EU har 

tilldelats att ingå internationella avtal med tredje länder, samt det internationella regelverk 

som EU står under. EU:s agerande måste sättas i sitt sammanhang i de fall när EU tecknar 

bilaterala avtal, eftersom EU är en internationell aktör som påverkas av internationella 

regler.
22

 I kapitel fyra ges en redogörelse för de bilaterala avtalens livscykler och avsnittet 

berör allt från hur avtalsförhandlingar inleds till processen för hur ett bilateralt avtal sägs upp. 

Syftet med denna del är att avtalet, mellan EU och Schweiz om den fria rörligheten för 

personer, ska göras mer lättförstådd.  

 

I kapitel fem skildras relationen mellan EU och Schweiz, ett avsnitt som är tänkt att ge läsaren 

förståelse för hur samarbetet dem emellan ser ut idag och hur relationen kan komma att 

påverkas av folkomröstningen. Avtalet och villkoren i avtalet behandlas mer ingående i detta 

kapitel eftersom den rättsliga grunden för samarbetet återfinns i villkoren. För att bringa 

klarhet i om EU kan agera i strid med sina gällande principer i avtalsrelationer med tredje 

länder, krävs en redogörelse för avtalets lydelse. Analyskapitlet innehåller avvägningen av 

EU:s intressen; att antingen försöka vidhålla sina grundläggande principer eller försöka 

kompromissa och omförhandla avtalet med Schweiz.   

                                                 
22

 Med tredje länder avses länder som inte är medlemmar i EU.  
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2 Grundläggande om EU-rätt 

2.1 Grundläggande om EU:s historia 

Andra världskriget var på många sätt ett trauma för Europas länder. Krigets misär och 

motbjudande människosyn satte stora spår hos alla de som tvingades genomleva det, men 

även tiden efter kriget var hård. Europas industrier och ekonomi var helt slagna i spillror, det 

som återstod var endast en bråkdel av de tidigare glansdagarna för forna stormakter som 

Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Europa hade fått nog av krig och ville förhindra att 

något liknande skulle kunna inträffa igen. Inget land skulle ha möjlighet att upprusta en 

militärmakt och gå till angrepp mot de andra länderna såsom Hitlers Tyskland hade gjort. 

Därför upprättades en gemensam reglering för ländernas tunga industrier och därmed 

förhindra vapenproduktion, Kol- och stålunionen år 1951. Nästa steg mot nutidens EU togs 

genom undertecknandet av Romfördraget år 1957 och den Europeiska ekonomiska 

gemenskapen EEG bildades.
23

  

 

Gemenskapen grundades på demokratiska värderingar och skydd för mänskliga rättigheter, en 

motreaktion efter andra världskrigets nazistideologi och diktatoriska statsskick. Ambitionen 

var att upprätta en gemensam marknad med fri rörlighet för människor, varor och tjänster på 

lika villkor för alla medlemsländer och deras medborgare.
24

 Likabehandlingsprincipen, att alla 

ska behandlas lika oavsett ursprung, och principen om den fria rörligheten och den inre 

marknaden är värdegrunder som ger uttryck för det bakomliggande syftet till att EU bildades 

och som har genomsyrat samarbetet fram tills idag. Under årens lopp har medlemsländerna 

gemensamt fortsatt att utveckla värderingarna och målen i takt med omvärldens förändringar. 

Målsättningarna har anpassats och utökats för att motsvara nutida utmaningar för världens 

länder. Gemenskapen ska vara ett samhälle där solidaritet, jämställdhet, tolerans, mångfald, 

rättvisa och icke-diskriminering utgör grunden, och EU:s grundläggande värden respekt för de 

mänskliga rättigheterna, respekt för människans värdighet, demokrati, jämlikhet och frihet ska 

upprätthållas av alla i unionen.
25

 Idén om den inre marknaden blev verklighet år 1992 i och 

med att de fyra friheterna realiserades och infördes i fördragen.
26

  

                                                 
23

 Termen EU innefattar hela tidsperioden från undertecknande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen fram till undertecknandet av Fördraget om Europeiska Unionen. 
24

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 22 ff. 
25

 Artikel 2 FEUF. 
26

 Barnier, Michel, Insyn i EU-politiken: Inre marknaden, Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014, s. 3. 
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Med sina 28 medlemsländer utgör EU idag en viktig global aktör och är, jämte USA, världens 

största handelspolitiska enhet.
27

 Det innebär att medlemsländerna i EU har en gemensam 

handelspolitik och att EU agerar företrädare för medlemmarna i internationella sammanhang, 

samt ingår bilaterala avtal
28

 med andra länder och internationella organisationer för 

medlemsländernas räkning.
29

 Unionen har framför allt överenskommelser med angränsande 

länder och viktiga handelspartner som ger tredje länder samma rättigheter som medlemsstater 

har.
30

 

2.2 EU:s kompetensfördelning 

Den kompetens som EU besitter inom de olika områdena för gemenskapen är en 

ansvarsfördelning mellan medlemsländerna och EU och regleras i artikel 1.1 fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, FEUF. Begreppet kompetens innebär i det här 

sammanhanget vem som har makt att fatta beslut, således den befogenhet som EU har 

tilldelats av medlemsländerna. Principen om tilldelade befogenheter markerar en tydlig gräns 

för EU:s kompetensområden och styr hur EU kan agera, allt utöver det som anges i fördragen 

har medlemmarna själva rätten att besluta om.
31

 Legalitetsprincipen är ett annat namn för 

denna viktiga värdegrund, institutionerna inom unionen ska ta hänsyn till hur makten har 

fördelats mellan dem och sina skilda befogenheter.
32

 EU kan bara agera på de områden där 

EU har blivit tilldelad kompetens och kan inte själv skapa rätten där det inte redan tidigare 

finns någon rätt.
33

 Hur principen om tilldelade befogenheter kommer till uttryck, avgränsas 

och inom vilka områden som EU har kompetens återfinns i artikel 5.2 fördraget om 

Europeiska unionen, FEU.  

Det måste tydligt framgå vilken rättsgrund en rättsakt vilar på för att EU ska ha befogenhet att 

reglera frågan. Om EU trots det handlar utanför sin befogenhet är rättsakten ogiltig.
34

 Den 

rättsgrund som åberopas anger vilken beslutsprocess som ska användas för den aktuella 

                                                 
27

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 240. 
28

 Vidare i uppsatsen definieras begreppet bilaterala avtal som ett avtal mellan EU och ett land som inte är 

medlem i gemenskapen, alternativt en internationell organisation.  
29

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 35. 
30

 Ibid, s. 240 ff. 
31

 Artikel 5 och artikel 4.1 FEU. 
32

 Artikel 13.2 FEUF. 
33

 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik 

AB, 2011, s. 77. 
34

 TC Hartley, The Foundation of European Union Law, Oxford University Press, uppl. 7, 2010, s. 110. 
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rättsakten, och därmed också vilka institutioner som ska delta i processen och i vilken 

omfattning.
35

  

Kompetensfördelningen sätter dock bara de yttre ramarna för hur EU kan agera och reglerar 

inte hur EU ska verkställa sin makt eller vid vilket tillfälle. Subsidiaritetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen fastställer istället närmare hur och när EU ska agera.
36

 Det finns två 

grader av EU:s befogenhet, exklusiv kompetens och delad kompetens, beroende på hur 

mycket makt som medlemsländerna överfört till EU.
37

 Det finns även en tredje grads 

befogenhet som innebär att EU har befogenhet att fastställa bestämmelser för ekonomisk 

politik och sysselsättningspolitik som medlemsstaterna ska samordna. Denna är dock inte 

aktuell i detta fall och behandlas därför inte mer ingående.
38

 

2.2.1 Exklusiv kompetens  

Exklusiv kompetens betyder att EU har blivit tilldelad en rätt från medlemsländerna att ensam 

lagstifta och ingå avtal för deras räkning.
39

 Den exklusiva kompetensen innebär att EU ensam 

agerar part vid förhandlingar och företräder medlemsländernas gemensamma målsättningar 

och grundläggande värderingar. Medlemsländerna har helt avsagt sig rätten till förmån för EU 

vad gäller reglering av tullunionen, konkurrensregler, monetär politik, bevarandet av havets 

resurser och den gemensamma handelspolitiken.
40

 En konsekvens av att EU bedriver 

gemensam handelspolitik för medlemsländerna är att EU också har ensam rätt att ingå 

internationella avtal och överenskommelser, traktatkompetens. 
41

 Gemenskapens 

gemensamma handelspolitik innebär att EU blir en ofrånkomlig handelspartner för alla länder 

som har intresse av att bedriva handel med Europa. Det EU-rättsliga regelverket aktualiseras, 

och de enskilda medlemsstaterna saknar möjlighet att på egen hand upprätta 

överenskommelser med tredje länder beträffande handel.
42

 

                                                 
35

 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik 

AB, 2011, s. 78. 
36

 Artikel 5.3-4 FEU. 
37

 Artikel 2-6 FEUF. 
38

 Artikel 2.3 FEUF. 
39

 Artikel 3 FEUF. 
40

 Artikel 3.1 FEUF. 
41

 Andreas Moberg, Villkorsklausuler – om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument, Iustus Förlag AB, 

Uppsala 2009, s. 69. Se vidare under punkt 3.2 nedan om internationella avtal.  
42

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 242. 
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2.2.2 Delad kompetens 

Delad kompetens innebär att både medlemsstaterna och EU har rätt att lagstifta och fatta 

beslut på ett visst område, men medlemsstaterna har endast kompetens på de områden som 

EU inte redan fullt ut reglerat. 
43

 Fördelningen av kompetensen beror på hur mycket 

inflytande EU väljer att ha, vissa områden med delad kompetens är i praktiken nästintill 

exklusivt reglerade av EU.
44

 

2.2.3 Subsidiaritet- och proportionalitetsprincipen  

Omfattningen av EU:s kompetens regleras av principen om tilldelade befogenheter, men 

närmare hur kompetensen ska användas av EU regleras av två principer som är väsentliga 

inom EU-rätten, subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Den förstnämnda 

innebär att EU ska avstå från att agera även om EU har kompetens inom ett område, om det 

inte finns en specifik anledning till att föredra att unionen agerar istället för medlemsstaterna. 

EU ska agera i andra hand, alltså aktivt ingripa subsidiärt i förhållande till medlemsstaterna. 
45

  

Proportionalitetsprincipen reglerar formen och innehållet för EU:s kompetens och innebär att 

de medel som används för att uppnå målen bakom fördragen inte får gå utöver vad som är 

nödvändigt..
46

 Det är en typ av rimlighetskontroll där de åtgärder EU utför inte får, i innehåll 

och form, överstiga vad som är absolut nödvändigt. Motivet bakom principen är att inskränka 

unionens befogenheter och säkerställa att EU inte missbrukar sin makt.
47

 

2.2.4 Primärrätt och sekundärrätt 

Lissabonfördraget
48

 reglerar EU:s befogenhet och kompetens, hur unionens verksamhet ska 

bedrivas, beslutsordning och lagstiftningsmakt, samt rättigheter och skyldigheter för 

medlemsländerna och utgör, tillsammans med Rättighetsstadgan
49

, den högsta rättskällan i 

EU-rättens normhierarki, primärrätten. Fördragen fastställer EU:s grundläggande principer 

och gränserna för samarbetet, men anger endast de yttre ramarna. Bestämmelserna är vagt 

utformade och följen bli att de ofta är bristfälliga som en konsekvens av att fördragen 

gemensamt utformas av medlemsländerna. Slutresultatet är en kompromiss av deras olika 

intressen och uttrycker endast de mest grundläggande reglerna. Fördragen ger institutionerna i 

                                                 
43

 Artikel 2 FEUF. 
44

 Artikel 2-4 FEUF. Se även TC Hartley, The Foundation of European Union Law, Oxford University Press, 

uppl. 7, 2010, s. 116-117. 
45

 Artikel 5.4 FEU. 
46

 Artikel 6 FEU. 
47

 TC Hartley, The Foundation of European Union Law, Oxford University Press, uppl. 7, 2010, s. 116-117. 
48

 Fördraget om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).  
49

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
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uppgift att sedan tolka och precisera artiklarna närmare och ge dem en vidare innebörd, 

samtidigt som tolkningen måste vara förenlig med andra föreskrifter i EU-rätten.
50

 

Regelverket och den lagstiftning som upprättas av institutionerna i enlighet med 

fördragsbestämmelserna utgör sekundärrätten, som innefattar EU:s olika rättsakter 

förordningar, direktiv och beslut.
51

   

2.2.5  Ogiltighetstalan 

Syftet med uppsatsen är att utreda om EU kan förbise sina grundläggande principer vid 

ingåendet av bilaterala avtal med tredje länder. Legalitetsprincipen stadgar att de som 

omfattas av EU:s rättsordning måste följa regelverket, vilket är en grundläggande 

förutsättning för gemenskapens funktionalitet och en principiellt viktig grund. Vilka rättsliga 

konsekvenser följer om en part trots det överträder reglerna och åsidosätter en grundläggande 

EU-rättslig princip? Talan om fördragsbrott kan väckas av kommissionen, i egenskap av 

fördragens väktare, mot en medlemsstat som begått ett fördragsbrott enligt artikel 258 FEUF, 

men vad gäller om det istället är en av EU:s institutioner som åsidosatt en rättsprincip?  

 

EU-domstolen ska pröva upprättade rättsakters giltighet och tillförsäkra att EU:s rättsregler 

följs när fördragen tillämpas och tolkas av EU:s institutioner. Prövningen är rent juridisk och 

om rättsakten inte är förenlig med EU-rätten ogiltigförklaras den av EU-domstolen, vilket 

innebär att bestämmelsen förlorar helt sin rättsliga verkan.
52

 Det finns fyra ogiltighetsgrunder 

för en rättsakt reglerade i 263 FEUF: bristande befogenhet, åsidosättande av väsentliga 

formföreskrifter och åsidosättande av fördragen samt maktmissbruk. I fall där EU saknar 

kompetens att agera och inte har befogenhet att anta en rättsakt åberopas den förstnämnda 

ogiltighetsgrunden, bristande befogenhet. Om en rättsakt strider mot rättsprinciperna är det 

åsidosättande av fördragen som utgör ogiltighetsgrunden, en grund vari alla de övriga 

ogiltighetsgrunderna i princip också kan räknas in och som i regel åberopas i kombination 

med någon av de andra. Institutionernas rättsakter kan prövas genom en direkt ogiltighetstalan 

inför EU-domstolen för att bli formellt ogiltighetsförklarade, på initiativ av rådet, 

medlemsstaterna, kommissionen eller parlamentet.
53

  

                                                 
50

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 47. 
51

 Artikel 288 FEUF. Se även Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 54. 
52

 Se ovan under punkt 3.2.7 Kommissionen, samt Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 

Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 198 och s. 205 ff.  
53

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 206-207. 
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2.2.6 Direkt effekt och EU-rättens företräde 

Direkt effekt är en av de fundamentala principerna inom EU-rätten och slogs fast i domen 

Van Gend en Loos från 1963.
54

 Innebörden av att en bestämmelse har direkt effekt är att den 

kan ge enskilda skyldigheter och rättigheter som kan göras gällande i medlemsstatens 

domstolar. 
55

 Det finns två olika typer av direkt effekt, horisontell och vertikal direkt effekt. 

Den direkta effekten som gäller horisontellt innebär att enskilda kan åberopa rättigheter mot 

varandra och den vertikala effekten ger en individ rätten att åberopa sina rättigheter gentemot 

staten.
56

 

 

EU-rättens företräde är, precis som direkt effekt, en av de grundläggande principerna inom 

EU-rätten. En likhet med direkt effekt är att principen om företräde inte lagstadgas i fördragen, 

utan har fastslagits av EU-domstolens i målet Costa mot Enel från år 1964.
57

 Innebörden av 

principen är att EU-rätten har högre rang än medlemsländernas nationella rätt, en konsekvens 

av att medlemsstaterna gemensamt skapade en union med lagstiftande kraft vartill de 

överförde en del av sin kompetens. Staterna har inte kompetens att genomföra åtgärder inom 

områden till vilka de har överfört kompetensen till EU.
58

  

2.3 Den inre marknaden 

2.3.1 De fyra friheterna 

Ända sedan EU bildades har den inre marknaden varit en viktig beståndsdel av samarbetet 

mellan medlemsländerna. För att upprätthålla en expanderande och öppen ekonomi var 

bildandet av den inre marknaden väsentligt.
59

 En bakomliggande värdegrund till EU-

samarbetet är att alla ska behandlas lika. I artikel 18.1 FEUF regleras diskrimineringsförbudet 

som uttrycker denna likabehandlingsprincip som innebär att alla unionsmedborgare ska 

behandlas lika och att all sorts diskriminering baserad på nationalitet är förbjuden.
60

 Sedan det 

inte längre finns några handelshinder mellan de olika medlemsländerna i EU, kallas den 

                                                 
54

 Mål 26/62 Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1. 
55

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 112. 
56

 Ibid, s. 114. 
57

 Mål 6/64, Costa mot ENEL. Se även Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 100 ff.  
58

 Se vidare ovan om EU:s kompetens under punkt 2.2.  
59

 Maciejewski, Mariusz, april 2014; den inre marknaden, (2014-04-07). 
60

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 35. 
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gemensamma marknaden för den ”inre marknaden”.
61

 En av de huvudsakliga rättigheterna 

inom europarätten är de ”fyra friheterna” som utgör den fria rörligheten. De ”fyra friheterna” 

består av fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.
62

  

 

 Den första av de fyra grundläggande friheterna är fri rörlighet för varor. Genom att avskaffa 

tullar och inskränkande bestämmelser om kvantitet säkras friheten för varor och möjligheten 

för varor att kunna vara i omlopp utan gränser, som på en nationell nivå.
63

 Enligt principen 

om ömsesidigt erkännande, även kallad Cassis de Dijon-principen, ska det som lagligt 

tillverkas och säljs i ett land även kunna importeras och säljas i ett annat land.
64

 

Bestämmelserna om den fria rörligheten för varor med ursprung i medlemsland eller tredje 

land som är i cirkulation i medlemsstaterna, finns i artiklarna 28-29 i FEUF. 
65

  

 

Ytterligare en fundamental del av den inre marknaden är den fria rörligheten för tjänster. Inte 

enbart att ha möjlighet att arbeta i ett annat EU-medlemsland, men även att ha möjlighet att 

etablera sig
66

 och starta företag är viktigt, på samma villkor som medlemslandets egna 

medlemmar.
67

 Vissa villkor får ställas,
68

 dock får begräsningarna endast grundas på hälsa, 

säkerhet eller allmän ordning.
69

 I artikel 45 ff. FEUF står reglerna om arbetstagare och i 

artikel 49 ff. FEUF om etableringsrätten. 

 

Den fria rörligheten för kapital är den ”yngsta” friheten på den inre marknaden, men har 

gradvis blivit lika viktig som de andra friheterna. Medborgare kan fritt överföra sitt privata, 

och sitt företags, kapital mellan medlemsländer och även tredje land. Friheten har förenklat 

transaktioner mellan EU-länderna, till exempel fastighetsköp eller köp av utländska bolags 

aktier. Dessa bestämmelser återfinns i Artikel 63 ff. FEUF.
70

 

 

                                                 
61

 Sourander, Dag, EU-Lexikon, Fjärde upplagan, Liber AB, 2006, s. 214. 
62

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 266. 
63

 Maciejewski, Mariusz, april 2014; fri rörlighet för varor, (2014-04-07). 
64

 Mål 120/78, Rewe-Zentral v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979. 
65

 Maciejewski, Mariusz, april 2014; fri rörlighet för varor, (2014-04-07). 
66

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 324. 
67

 Artikel 55 FEUF. 
68

 Schmid –Drüner, Marion april 2014, (2014-04-09). 
69

 Artikel 52 FEUF. 
70

 Kolassa, Doris april 2014, (2014-04-09). 
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Målet med den fria rörligheten för personer är att samma villkor ska gälla för 

unionsmedborgare från andra stater som för landets egna medborgare, när det kommer till 

ansökan om anställning och bosättning.
71

 I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 

började även den fria rörligheten för personer att gälla även icke ekonomiskt aktiva personer. 

I tidigare lagstiftning gällde den endast för personer som utnyttjade rätten till fri rörlighet för 

etablering och tjänster och givetvis för arbetstagare.
72

 På primärrättens område återfinns 

artiklarna 45-48 FEUF. Dessa artiklar reglerar i stora drag den fria rörligheten för arbetstagare, 

i sekundärrätten står alla de detaljer som gäller. 

 

I primärrätten återfinns de begränsningar som får göras av den fria rörligheten för personer, 

dessa måste grundas på allmän ordning, säkerhet och hälsa. Det undantag som finns är 

övergångsbestämmelserna. Dessa kan endast inskränka den fria rätten att arbeta och inte 

rätten att röra sig fritt. Unionsmedlemsländerna kan förbehålla sig att under sju år, från det år 

att ett land blev medlem i EU, inte ta in några arbetstagare från det nya landet.
73

 

2.3.2 Sekundärrätt 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/38/EG från den 29 april år 2004 reglerar 

unionsmedborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 

En av orsakerna till att direktivet infördes är att en person som är medborgare i ett EU-land, 

ska ha rätt att fritt uppehålla sig och röra sig innanför medlemsstaternas territorium. Rätten 

säkerställs i enlighet med reglerna i fördraget.
74

 Direktivet gäller för alla unionsmedborgare 

som uppehåller sig i eller reser till ett medlemsland som de själva inte är medborgare i. 

Direktivet gäller även för unionsmedborgares familjemedlemmar. Rätten att få resa in i ett 

unionsland med ett giltigt pass gäller för personerna som nämnts ovan och regleras i 

direktivets inledande kapitel.
75

  

 

Kapitel III i direktivet reglerar uppehållsrätten för unionsmedborgare. Utan andra förbehåll än 

att giltigt pass krävs har en unionsmedlem i högst tre månader rätten att få uppehålla sig i ett 

annat medlemsland. Om unionsmedborgare och deras familjer inte blir en belastning för den 

andra staten och om medborgaren är anställd eller egenföretagare i den andra medlemsstaten 

                                                 
71

 Utrikesdepartementet, 6 mars 2014, (2014-04-03). 
72

 Artikel 39 EG-fördraget. 
73

 Europeiska kommissionens avdelning för kommunikation; utvidgningen, (2014-04-16). 
74

 Direktiv 2004/38/EG ”föreskrifter”. 
75

 Direktiv 2004/38/EG artikel 3, samt artikel 2.2. 
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gäller inte en tre månaders begränsning.
76

 Även personer som studerar i mottagarstaten, har 

tillräckliga tillgångar för att klara sig utan socialt bistånd och en sjukförsäkring eller inte 

studerar, men uppfyller de andra kraven, har samma rätt. Om unionsmedborgaren ska 

uppehålla sig i en stat längre än tre månader får den mottagande staten kräva att medborgaren 

registrerar sig hos behöriga myndigheter. Har en medborgare uppehållit sig lagligt i den andra 

staten i mer än fem på varandra följande år, har medborgaren permanent uppehållsrätt i denna 

stat.
77

 Medlemsstaterna får endast, som tidigare nämnt, inskränka den fria rörligheten, för 

unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller 

hälsa.
78

 

 

  

                                                 
76

 Direktiv 2004/38/EG artikel 5-7. 
77

 Direktiv 2004/38/EG artikel 16. 
78

 Direktiv 2004/38/EG artikel 27. Samt artikel 45.3 FEUF. 
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3 EU:s externa relationer 

3.1 Det EU-rättsliga regelverket och internationell rätt 

EU har med sin gemensamma handelspolitik utökat kompetensen för gemenskapen, från att 

endast gälla upprättande av unionsakter till att även omfatta ingåendet av avtal med tredje 

länder. Tidigare var inte villkoren för EU:s externa befogenheter uttalade i fördragen, EU-

domstolens praxis var istället vägledande för hur befogenheterna skulle tolkas. Genom 

Lissabonfördragets införande fastställdes dock de principer som domstolen tidigare gett 

uttryck för och numera finns de tydligt reglerade i FEUF.
79

  

 

Syftet är att utreda hur EU kan agera vid ingående av avtal med länder som inte är 

medlemmar i EU. Det är därför av vikt att placera in EU i ett vidare sammanhang för att nå 

förståelse för deras agerande, eftersom EU är en aktör på en global arena där parterna 

påverkar varandras beteende. En del av de internationella regelverk som EU står under, 

Världshandelsorganisationen WTO och GATT-avtalet, ska därför kort behandlas innan EU:s 

egna regelverk angående avtal med tredje länder skildras.
80

 EU är inte en suverän självständig 

stat, utan en organisation skapad, utformad och styrd av medlemsländerna. EU som 

gemenskap har inte endast att ta hänsyn till de avtal som unionen själv har ingått, utan måste 

också beakta alla de traktat, avtal och konventioner som medlemsländerna är bundna av 

genom avtalsrelationer med andra organisationer och externa parter. Internationell sedvänja 

och rättsprinciper är också något som successivt har fått ett ökat inflytande på EU:s 

regelverk.
81

  

3.2 GATT-avtalet 

GATT-avtalet reglerar frihandelsåtgärder och har varit gällande, sedan det undertecknades år 

1947, under olika utföranden. Idag finns avtalet kvar som ett delavtal till WTO, en 

organisation med de flesta länder i världen som medlemmar. Syftet med WTO är bland annat 

att liberalisera världshandeln och medlemmarna har gemensamma regler för 

konflikthantering.
82
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En av grundreglerna i GATT-avtalet är rekvisitet om ”mest gynnad nations behandling”, som 

innebär att det inte är tillåtet för ett medlemsland i GATT att ge ett annat land exklusiva 

rättigheter vid export eller import. Alla tullfördelar och liknande förmåner som beviljas blir 

istället giltiga på samma villkor för alla medlemsländer.
83

 Undantaget från huvudregeln ovan 

är frihandelsområden och tullunioner. Frihandelsområden utgörs av länder som sinsemellan 

har tullfria gränser, men som gentemot omvärlden har kvar separata gränser och tullar. 

Europeiska frihandlessammanslutningen, EFTA, och Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, EES, är exempel på sådana områden.
84

 Tullunioner är områden som också 

har en inbördes tullfrihet, men till skillnad mot frihandelsområden har länder i tullunioner 

även en gemensam extern tullreglering. En av de absolut viktigaste faktorerna med EU-

samarbetet är att EU utgör en tullunion enligt GATT-avtalet. Principen om den inre 

marknaden med fri rörlighet för varor mellan medlemsländerna möjliggörs av tullfriheten och 

den gemensamma tulltaxan mot omvärlden.
85

 GATT-avtalet framlägger dock endast de 

generella reglerna som EU och de andra medlemmarna har åtagit sig att följa, det EU-rättsliga 

regelverket för tullunionen är mer detaljerat.
86

  

3.3 Bilaterala avtal 

EU:s traktatkompetens, den befogenhet unionen har att ingå avtal med utomstående länder 

och internationella organisationer, fastställs i artikel 216 FEUF. EU får ingå avtal med ett 

eller flera tredje länder eller organisationer om fördragen föreskriver att avtalet ska ingås, om 

avtalsingåendet är nödvändigt för att inom unionens politik förverkliga unionens mål enligt 

fördragen, eller föreskrivs i någon av unionens rättsligt bindande, eller kan komma att inverka 

på gemensamma regler och räckvidden för dessa. De bilaterala avtalen reglerar och möjliggör 

en stor del av EU:s utrikeshandel. Framför allt handelsavtal upprättas med länder som gränsar 

till EU eller som bedriver mycket handel med unionen för att underlätta ett ekonomiskt utbyte. 

Det är nödvändigt att EU har rättshandlingsförmåga och är en juridisk person för att ha 

befogenhet att fatta bilaterala överenskommelser som binder medlemsländerna och EU.
87

 

Tidigare saknade EU den befogenheten, men i och med Lissabonfördragets införande 

lagstadgades det. Avtalens rättsverkan är ett uttryck för den internationella principen om 

pacta sunt servanda, att avtal ska hållas. 
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Gemensamt för de olika typer av avtal som finns är att överenskommelserna bygger på ett 

utbyte mellan parterna och att de ska följa EU:s grundläggande principer och värdegrunder. 

Det finns en mängd olika benämningar på avtalen beroende på vad överenskommelsen 

reglerar. I artikel 218 FEUF används begreppet avtal för att benämna en internationell 

överenskommelse. Definitionen av avtal ska tolkas brett och även konvention, kontrakt, 

fördrag och liknande termer ska omfattas av reglerna. Huvudsaken är vad parterna kommer 

överens om sinsemellan, inte hur de namnger det dokument som reglerar relationen.
88

  

 

Trots att EU har exklusiv kompetens att sluta avtal kan innehållet i avtalet beröra 

kompetensområden där EU inte har samma befogenheter. Under dessa förhållanden upprättas 

ett blandat avtal, där även medlemsländerna undertecknar avtalet för att avtalet ska bli 

juridiskt bindande. I dessa fall har inte EU ensam den kompetens som krävs för att binda 

medlemsländerna vid avtalsinnehållet. Blandade avtal sluts ofta när en överenskommelse 

sträcker sig över flera områden.
89

  

3.3.1. Associationsavtal  

EU får ingå avtal med tredje länder som innebär en associering med ömsesidiga rättigheter 

och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda förfaranden enligt artikel 217 FEUF. 

Formuleringen är väldigt generell och ger egentligen inte så mycket vägledning om 

innebörden av bestämmelsen. Nästintill alla internationella avtal innehåller ett mått av särskilt 

agerande, ömsesidiga skyldigheter och rättigheter. Ordet association definieras inte heller i 

fördraget, och begreppet kan tolkas brett. Ett associationsavtal med ett tredje land är ett 

mycket omfattande samarbete för EU och var länge, tillsammans med den gemensamma 

handelspolitiken, den enda externa befogenheten som fastställdes i fördragen. Det är vanligt 

att EU ingår associationsavtal med länder som förväntas bli medlemmar i EU inom en snar 

framtid. Nästan alla associationsavtal är blandade avtal och ingås med EU och samtliga 

medlemsländer som part, trots att det krävs ett enhälligt beslut i rådet för att ingå ett 

associationsavtal och alla medlemsländer måste redan där godkänna förslaget.
90
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4.  Bilaterala avtals livscykel   

4.1  Ingående av avtal 

Den omfattande handeln som EU bedriver med externa parter har medfört att processen vid 

upprättandet av bilaterala avtal utgör en fundamental del av det EU-rättsliga 

lagstiftningsförfarandet. Förfarandet vid ingående av avtal gällande den gemensamma 

handelspolitiken är reglerat i artikel 207 samt 218 FEUF. Den politiska makten är utspridd på 

EU:s politiska institutioner som alla är involverade i olika omfattning. Processen vid 

upprättandet av bilaterala avtal skiljer sig åt en del beroende på vilket kompetensområde som 

berörs i avtalet.  Frågor där EU har exklusiv kompetens sköts gemensamt av kommissionen 

och rådet, även parlamentet och medlemsländernas parlament är delaktiga i processen, om 

frågan rör ett område där kompetensen istället är delad.
91

 

4.2 Förhandlingarna 

Kommissionen har till uppgift att ge förslag till rådet om att förhandlingar med en extern part 

ska upptas. Vanligen består förslaget av ett utkast på ett avtal med det avsedda innehållet och 

artiklarna. Om avtalet gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken har också 

unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik befogenhet att ge förslag.
92

 

I praktiken tas initiativet till avtalsförslag även av andra och ofta föregås därför inledandet av 

avtalsförhandlingarna med lite betänketid för rådgivning och diskussion. Rådet kan också ge 

kommissionen sin åsikt om den generella riktningen för EU:s externa agerande.
93

  

 

Förslaget bearbetas och förbereds av generaldirektoratet för handel samt rådgivande 

arbetsgrupper i rådet med representanter från medlemsländerna. Rådets uppgift är sedan att ta 

ställning till om kommissionens förslag godkänns eller avslås på basis av vad som 

framkommit i utredningen, det krävs kvalificerad majoritet i rådet för att det ska godkännas.
94

 

Förslag till rådet om att inleda förhandlingar publiceras inte. Precis som vid 

avtalsförhandlingar i allmänhet är det nämligen av vikt att motparten inte får full insyn i de 

intressen och bakomliggande syften som föregår överenskommelsen, i annat fall ges 

motparten en fördel i förhandlingarna och makten att styra hur avtalet ska utformas.
95
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Om förslaget bifalls, ger rådet kommissionen mandat att förhandla för EU:s räkning och 

handelsförhandlingarna inleds mellan motparten och kommissionen.
96

 Både rådet och 

kommissionen är ansvariga för att avtalsförhandlingarna och sakfrågan som 

överenskommelsen gäller är förenliga med EU:s regelverk.
97

 I fall där det råder osäkerhet 

kring hur långt EU:s kompetens sträcker sig vid processen för ett nytt avtal har domstolen att 

lämna ett motiverat yttrande, angående huruvida ett planerat avtal är förenligt med fördragen. 

Om avtalet inte anses vara förenligt med EU:s regelverk måste det ändras innan det kan träda 

i kraft. 
98

 

4.3 Kommissionen 

Kommissionen är den institution i EU som är ansvarig för att främja unionens allmänna 

intresse och värna om tillämpningen av fördragen samt övervaka att de andra institutionerna 

agerar i enlighet med EU:s regelverk och principer. Kommissionen ska också representera 

unionen utåt.
99

 Med andra ord är det kommissionens uppdrag att agera ombud för EU i 

internationella sammanhang och det är därför motiverat att kommissionen företräder EU vid 

förhandlingar med tredje länder om bilaterala avtal.
100

 Kommissionen besitter den 

institutionella kapacitet som krävs för att garantera att nya internationella överenskommelser 

följer det EU-rättsliga regelverket och att EU inte agerar utanför sin rättsliga grund.
101

 

 

Hur den interna arbetsgången ser ut i kommissionen varierar med avtalets innehåll och vilka 

frågor som är aktuella. Kommissionen representeras i förhandlingarna av olika sakkunniga 

personer beroende på vad förhandlingarna gäller. Avtalen reglerar ofta omfattande 

överenskommelser mellan EU och den utomstående parten och förhandlingarna sker därför 

vanligen på flera nivåer inom EU för att alla aspekter ska beaktas. Ministernivå och 

tjänstemannanivå är exempel där förhandling sker parallellt men generaldirektören för yttre 

förbindelser är dock chefsförhandlare och samordnare för processen. Rådet utser en särskild 

kommitté med representanter från medlemsländerna som ska bistå kommissionen och ge 
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regelbunden konsultation under processen och efter varje förhandlingstillfälle diskuteras 

frågorna igen och resultatet så långt av förhandlingarna.
102

 

4.4 Europaparlamentet 

Parlamentet är delaktiga i processen i två olika avseende beroende på vilken typ av avtal som 

är aktuellt. Oavsett vilket avtal det gäller ska dock parlamentet utan dröjsmål delges komplett 

information under hela processens gång.
103

 Kommissionen och parlamentet har upprättat en 

intern-institutionell överenskommelse som reglerar parlamentets roll i internationella 

förhandlingar som kommissionen genomför. Enligt avtalet ska kommissionen meddela 

parlamentet om att kommissionen har för avsikt att inleda förhandlingar och visa 

avtalsförslaget för parlamentet. Kommissionen är också skyldig att ta hänsyn till parlamentets 

åsikter och uttalanden under processens gång samt delge parlamentet all nödvändig 

information och material regelbundet i fall där parlamentets godkännande krävs.
104

 När 

avtalet medför betydelsefulla budgetkonsekvenser, är ett associationsavtal, reglerar EU:s 

anslutning till EKMR
105

 och andra ingripande följder krävs parlamentets samtycke innan 

rådet kan fatta ett beslut om att ingå ett avtal. I andra fall än dessa ska parlamentet istället 

lämna ett yttrande.
106

  

 

Rådet har uttalat sig om att överenskommelsen mellan kommissionen och parlamentet strider 

mot principen om tilldelade befogenheter
107

 och underminerar EU:s institutionella balans. Det 

finns en risk för att rådet tar upp detta för prövning inför EU-domstolen för att skydda 

principerna och tillse att institutionerna endast verkar inom sitt kompetensområde som de 

blivit tilldelade enligt fördragen. Kommissionen och parlamentet försvarar sitt handlande med 

att de grundläggande EU-rättsliga principer som faktiskt skyddas genom att 

överenskommelsen upprättades, exempelvis representativ demokrati,
108

 motiverar att 

parlamentet involveras mer i internationella förhandlingar med tredje länder. Konflikten 

gäller alltså grundläggande principer och värden i EU som står i konkurrens mot varandra och 

inte samtidigt kan uppfyllas. 
109
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4.5 Rådet - Undertecknande av avtal 

När parterna till slut är överens om hur avtalet ska utformas och förhandlingarna når slutfasen 

ska rådet fatta beslut om att ingå avtalet. Beslutet fattas med kvalificerad majoritet, om inte 

avtalet reglerar ett område där beslutet kräver enhällighet i rådet. Om beslutet gäller 

antagande av en unionsakt, associationsavtal samt avtal med kandidatländer ska det nämligen 

fattas med enhällighet.
110

 Det finns olika sätt att uttrycka en avsikt att bli bunden av ett avtal, 

beroende på innehåll och sammanhang. Ratifikation, underskrift, samtycke eller godkännande 

är olika alternativ beroende på vad avtalet reglerar. EU måste emellertid följa reglerna för 

beslutsprocessen för ingående av internationella avtal för att avtalet ska bli giltigt enligt EU:s 

regelverk.
111

  

 

Rådet fattar beslut om att underteckna avtalet, alternativt att preliminärt tillämpa och 

godkänna innehållet, och att ingå avtalet. För att ett bilateralt avtal ska bli giltigt krävs i en del 

fall att parterna först undertecknar avtalet och sedan ratificerar det under en särskild ceremoni, 

för andra avtal räcker det med att parterna endast undertecknar avtalet för att det ska gälla. 

Vid de sistnämnda fallen har rådet att fatta beslut om ingående av avtal innan avtalet 

undertecknas. Det beror som nämnts på vad avtalet reglerar.
112

 Vid omfattande och 

betydelsefulla överenskommelser är det vedertaget att parternas representanter kommer 

överens om att ta upp avtalet för godkännande i de nationella parlamenten. Undertecknande 

av avtalet innebär i dessa fall inte att parterna blir slutgiltigt bundna vid överenskommelsen, 

däremot en skyldighet att inte bryta mot avtalets innehåll och agera i strid med dess lydelse.
113

  

 

Rådets beslut om ingående av avtal regleras genom en så kallad preambel som fastställer 

beslutet och den rättsgrund avtalet vilar på, inter alia. Preambeln utgör sedan en inledning till 

avtalet och innehåller grundläggande villkor om ingåendet och godkännande av avtalets 

innehåll.
114

 

 

EU:s regelsystem för den internationella kompetensen möter en del motstånd och principiella 

motsättningar. Grundläggande är att EU måste se till att avtalens utformning och innebörd 

står i överensstämmelse med det EU-rättsliga regelverket och de grundläggande principerna. 
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Demokrati är som nämnts en av dessa fundamentala principer, men de bilaterala avtalen ingås 

inte av de folkvalda parlamentarikerna utan på grundval av kommissionens beslut och rådets 

bifall. Till viss del är parlamentet dock delaktigt, men endast för att godkänna vissa sorter av 

bilaterala avtal. Processen och förhandlingarna vid avtalsslutandet utspelas långt ifrån den 

enskilda EU-medborgaren, och är till och med ännu mer svåråtkomligt än det byråkratiska 

arbetet i EU. Det är svårt att få insyn i den inledande fasen, även om besluten är offentliga 

föreligger ändå ett visst mått av sekretess kring förhandlingarna.
 115

 

4.6 Avtalens rättsverkan 

Vilka juridiska konsekvenser får ett avtal, upprättat och ingått av EU, för medlemsländerna 

och för EU, och hur påverkar de bilaterala avtalen EU:s övriga regelverk? Unionen ingår 

årligen en stor mängd avtal, som alla är specifikt utformade för varje överenskommelse. 

Avtalens rättsliga verkan varierar lika mycket som det innehåll de reglerar och kan medföra 

en skyldighet för parterna att vidta åtgärder, men också att avstå från detsamma. I vissa fall är 

villkoren i bilaterala avtal förenliga med redan gällande föreskrifter, både nationella och EU-

rättsliga, och medför inte några juridiska konsekvenser alls. I andra fall kan ett avtals 

ingående fordra att gällande rätt revideras i enlighet med de nya överenskommelserna. På 

grund av avtalens unika egenskaper går det inte att fastställa en generell och konsekvent 

ordning för hur avtalen implementeras.
116

 

 

Rådet beslutar om att ingå ett internationellt avtal och följer ordningen i artikel 218 FEUF, en 

legal lagstiftningsgrund, och det krävs ingen ytterligare formalitet för att avtalet ska utgöra en 

del av gällande rätt. Principen om EU-rättens direkta effekt
117

 utgör en väsentlig del av EU:s 

regelverk, och gäller även för internationella avtal.
118

 Avtalet är bindande för 

medlemsstaterna och EU.
119

 Medlemsstaterna är dock bara prima facie
120

 bundna av avtalen 

om de ingåtts som blandade avtal med både medlemsländerna och EU som avtalsparter. EU 

kan nämligen bara ensam ingå internationella avtal på de områden där unionen tilldelats 
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exklusiv kompetens och då krävs att medlemsländerna först implementerar avtalen i sin 

nationella lagstiftning för att de ska vara bindande.
121

  

4.7 Hävning och uppsägning av avtalen 

När ett avtal har upprättats och fått rättsverkan fordras att parterna som omfattas av avtalet 

följer villkoren för att samarbetet dem emellan ska fungera, på samma sätt som 

legalitetsprincipen reglerar att EU:s medlemsstater och institutioner måste följa regelverket.
122

 

Vad händer om en avtalspart väljer att bryta mot överenskommelsen och agera i strid mot 

avtalets lydelse? Det ursprungliga EEG-fördraget saknade reglering för uppsägning och 

hävning av bilaterala avtal, en lucka som delvis fylldes genom Amsterdamfördraget. Det finns 

idag viss reglering beträffande tillfälligt upphävande av tillämpningen av ett avtal.
123

 EU 

utvecklade och införde bestämmelserna som en konsekvens efter tidigare överenskommelser 

med externa parter, där avtalen saknade en klausul för tillfälligt upphävande och motparten 

begick brott mot de mänskliga rättigheterna utan att EU kunde agera.
124

  

 

Ett beslut att tillfälligt suspendera ett avtal fattas enligt samma ordning som vid ingående av 

avtal, med kvalificerad majoritet i rådet. Enda skillnaden i processen är att parlamentet inte är 

formellt delaktigt i processen.
125

 Trots det har parlamentet en tendens att uttala sig i 

sammanhang där hot om tillfälligt upphävande av avtal uppstår och kan genom sin 

institutionella makt påverka beslutsprocessen till viss del. Ett beslut om tillfälligt upphävande 

av ett avtal är ett tydligt politiskt budskap till motparten och fattas endast om det föreligger 

starka skäl. Att parlamentet, vars roll i EU är starkt politisk, saknar möjlighet att påverka 

beslutsprocessen indikerar på en motvilja från lagstiftarna att ge parlamentet makt angående 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
126

  

 

Fortfarande saknas helt bestämmelser i fördraget beträffande uppsägning, men beslutsgrunden 

torde dock även för uppsägning vara densamma som vid ingåendet av avtal.
127

 Principiellt 

kan alla beslut med juridiska konsekvenser och rättsverkan prövas om de förmodas strida mot 

fördragen. Anses så vara fallet, förklaras beslutet ogiltigt och det upphävs. Vid internationella 

avtal skulle ett brott mot fördragen grundas i artikel 218.3 FEUF. Hävning är dock inte ett 
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troligt alternativ av den orsaken att förhandlaren för EU:s räkning, kommissionen, står under 

politisk granskning av rådet. Rådet kan, om det finner att avtalsförhandlingarna skulle leda till 

oönskade konsekvenser, vägra att ingå avtalet. I de fall där rådet väljer att ingå avtalet på 

kommissionens förslag har det av allt att döma även legat i rådets intresse att uppnå resultatet 

av ett avtal. Eftersom rådets beslut att ingå ett avtal även är en separat handling från 

avtalsförhandlingarna är det svårt att i efterhand hävda att avtalets villkor strider mot 

fördragen. Det är, som nämnts, kommissionens ansvar under pågående förhandlingar att 

säkerställa att fördragen respekteras och följs.
128
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5. Relationen mellan EU och Schweiz 

5.1  Inledning  

Schweiz har en god ekonomi, mycket på grund av landets starka bank- och finanssektor.
129

 

Schweiz är inte medlem i EU, utan förhållandet baseras istället på bilaterala avtal mellan de 

båda parterna. En av anledningarna till att de inte är medlemmar i EU, är att de schweiziska 

medborgarna tror att ett medlemskap inte skulle löna sig ekonomiskt. En annan teori till 

varför de inte vill gå med är att deras unika styrelseskick skulle kunna äventyras.
130

 Schweiz 

politiska system särskiljer sig från andra länders system i antalet folkomröstningar. Alla lagar 

och avgöranden från den schweiziska regeringen eller parlamentet kan prövas av 

befolkningen genom en folkomröstning.
131

  

 

Efter att Schweiz år 1992 röstat nej i en folkomröstning till ett EU-medlemskap stoppades 

deras ansökan till EU. Det var inte bara ett EU-medlemskap som Schweiz röstade nej till, utan 

även till EES. Avtalet om EES är avancerat och innebär att de avtalande länderna får tillgång 

till EU:s inre marknad och följer reglerna, men står utanför EU:s övriga regelverk. Schweiz 

var ett av de länder som grundade EFTA, och syftet bakom samarbetet var att skapa fri handel 

för industriprodukter för medlemsländerna, vilket var väl förenligt med Schweiz intresse av 

att exportera nationella produkter.
132

 År 1993 ingick EU och staterna från den europeiska 

frihandelssammanslutningen (EFTA) det så kallade EES-avtalet. Schweiz var inledningsvis 

delaktigt i förhandlingarna, men valde efter en folkomröstning att inte skriva på avtalet och 

står därför utanför EES-samarbetet.
133

  

 

Det faktum att Schweiz har bilaterala avtal med EU, istället för att vara en del av EES, 

innebär att Schweiz kan påverka sin situation och har större frihet att välja i vilken omfattning 

de ska följa det EU-rättsliga regelverket. De har även större möjligheter att avstå från att 

införa ett EU-direktiv. EU har dock förmåga att säga upp de bilaterala avtalen om Schweiz 

väljer att avstå från att införa ett EU-direktiv. För att inte riskera att det sker har Schweiz 

hittills alltid infört direktiven. Europeiska unionens råd och europaparlamentet ansåg år 2012 

att detta system var för invecklat. Eftersom de schweiziska medborgarna inte har rätt till att 

påverka den EU-rättsliga lagstiftningen bedömdes detta vara ett problem. Därutöver saknar 
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Schweiz införlivande av EU-rätten om den inre marknaden förutsägbarhet, vilket komplicerar 

situationen ytterligare.  Den demokratiska aspekten utgör, som tidigare nämnt, en av EU:s 

centrala byggstenar.
134

 

 

Åsikterna går dock isär mellan EU och Schweiz angående de ”institutionella frågorna” och 

motsättningarna har medfört att samarbetet mellan parterna har bromsats upp.
135

 Det Schweiz-

europeiska samarbetet grundas helt och hållet på en fundamental bas som utgörs av bilaterala 

avtal. De viktigaste grundstenarna i samarbetet mellan Schweiz och EU är frihandelsavtalet 

från 1972, som succesivt har byggts ut, och försäkringsavtalet från år 1989, vilket reglerar 

lika rättigheter för etablering för försäkringsbolag. Även år 1990 slöts ett avtal om reglering 

av kontroller och formaliteter i godstransporter, men detta omarbetades helt och hållet år 2009. 

De två mer betydelsefulla paketen med flertalet bilaterala avtal är; Bilaterale I från år 1999 

och Bilaterale II från år 2004. Det sistnämnda reglerar Schengen-och Dublinavtalen, 

bekämpning av korruption, bearbetade jordbruksprodukter, statistik, pensioner, miljö, media, 

utbildning, yrkesutbildning, ungdomar och skatt på inkomster från sparande.
136

  

5.2 Bilaterale I 

Bilaterale I är ett avtalspaket med bilaterala avtal som reglerar fri rörlighet för personer, 

tekniska handelshinder, offentlig upphandling, jordbruk, forskning, lufttransporter och 

landtransporter. Dessa sju avtal antogs den 1 juni år 2002.
137

 Innehållet i avtalet som reglerar 

fri rörlighet för personer berättigar EU-medborgare och schweiziska medborgare att under 

vissa förutsättningar fritt välja arbetsplats och bostad inom territoriet för de avtalsslutande 

länderna. Avtalet innehåller även övergångsbestämmelser om ett ömsesidigt och kontrollerat 

öppnande av arbetsmarknaden. Fördelarna som avtalet har fört med sig är bättre villkor för 

schweiziska medborgare i EU och den utländska arbetskraften som är viktigt för den 

schweiziska ekonomin.
138

 Avtalet om fri rörlighet för personer bygger på samma principer 

som det tidigare nämnda direktivet 2004/38/EG från det europeiska rådet. Inte bara Schweiz 

och EU är avtalsparter i avtalet utan även EU medlemsstater, vilket innebär att det är ett 
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blandat avtal. Detta medför att för varje ny medlemsstat måste avtalet utvidgas och kan 

innebära att Schweiz håller en folkomröstning.
139

 

5.3 Safeguard clause 

Även om Schweiz har skrivit under avtalet för fri rörlighet har de valt att införa begränsningar 

för invandringen. Den första april år 2006 utvidgades avtalet för fri rörlighet för personer med 

ytterligare tio nya länder. Åtta av dem kom att kallas för EU-8, begränsningen för dessa skulle 

år 2011 övergå till att hamna under något som EU kallar för Safeguard clause. Denna klausul 

innebär att Schweiz endast kan införa kvoter för invandringen periodvis. Klausulen används 

endast vid speciella omständigheter och efter noga övervägning.
140

 Schweiz åberopar denna 

klausul ett år i taget. Senaste omförhandlingen ägde rum den 24 april 2013 och då infördes 

kvoter för det så kallade uppehållstillståndet B som gäller i fem år.
141

 Dessa börjar gälla från 

och med första maj år 2013 till och med första maj år 2014.
142

 

 

De tidigare länderna som var med i EU innan utvidgningen år 2006 hade benämningen EU-15, 

men i och med att Cypern
143

 och Malta
144

 gick med år 2004 så blev de en del av denna grupp 

som fick det nya namnet EU-17. För dessa ursprungliga länder började Safeguard clause gälla 

år 2007 för första gången och omförhandlades samtidigt som det för EU-8 år 2013. Kvoterna 

gäller för samma sorts uppehållstillstånd och är giltigt fram till första juni 2014. Andra regler 

gäller för Bulgarien
145

 och Rumänien
146

 som gick med i EU år 2007. Schweiz har valt att 

begränsa invandringen fram till och med år 2016.
147

  

5.4 Folkomröstningen 

Den nionde februari år 2014 hölls en folkomröstning i Schweiz som har fått mycket 

uppmärksamhet. Valet rörde invandringen till Schweiz och initiativet togs av det 

högerpopulistiska folkpartiet, SVP, som på senare tid har bidragit till att Schweiz har fått 

negativ global uppmärksamhet. Även om SVP sitter med i regeringen driver de motstånd mot 

denna, vilket har medfört att de inte får något stöd från de övriga partierna. Resultatet blev att 

50,3 % röstade ja till minskad invandring trots det att lönerna de senaste tio åren gått upp med 
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0,6 % per år, vilket är mer än innan den fria rörligheten började gälla. Befolkningsökningen 

från år 2000 till och med år 2013 gick från ungefär 7,3 miljoner invånare till 8 miljoner 

invånare.
148

 

 

Initiativet som röstades igenom innebär för Schweiz del en ändring i grundlagen, som medför 

att kvoter för invandring sätts. Den nya invandringspolitiken medför även att begränsningar i 

rättigheter till vistelsetid, sociala förmåner och familjeåterförening möjliggörs. En förtur på 

arbetsmarknaden i Schweiz ska ges till de egna medborgarna. Ett avtal som strider mot 

initiativet ska sägas upp om inte Schweiz regering förhandlar om avtalen inom tre års tid.
149

  

 

Avtalet som rör den fria rörligheten för personer faller in under dessa avtal som strider mot 

beslutet. Detta avtal måste omförhandlas, men kommer att vara juridiskt gällande fram tills att 

en ny överenskommelse nås.
150

 Den schweiziska regeringen har gett i uppdrag åt 

polismyndigheten i Schweiz att komma fram med ett förslag på hur de nya bestämmelserna 

ska tillämpas före slutet av juni år 2014. Denna preliminära plan kommer även att ligga till 

grund för om förhandlingar med EU angående avtalet om den fria rörligheten för personer ens 

kommer att äga rum.
151

 Immigranter som redan bor i Schweiz kommer att få stanna i landet, 

eftersom de nya kvoterna bara gäller för nya sökande.
152

  

 

För att de juridiska verkningarna ska kunna förstås måste de politiska faktorerna som ligger 

till grund för beslutet förklaras mer ingående. Schweiz är ett uppdelat land med en så 

kallad ”rösti-curtain”, uppkallat efter en schweizisk maträtt, mellan den franska och den tyska 

delen. Delarna skiljer sig inte bara åt i vilket språk de talar, utan även kulturella skillnader 

finns. Delarna i landet röstade väldigt olika, majoriteten av den franska delen röstade mot 

förslaget och majoriteten av den tyska delen röstade för. Dessutom skilde sig röstningen även 

åt mellan invånare på landsbygden och invånarna i städerna.
153

 

 

En av anledningarna till att förslaget röstades igenom i folkomröstningen och den fria 

rörligheten röstades ned av de Schweiziska medborgarna, är marknadsföringen och 

propagandan som partiet SVP drev inför folkomröstningen. Partiet definierade aldrig 
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begreppet invandring, utan istället använde de uttrycket ”massinvandring” i sin politiska 

kampanj vilket medförde att det inte tydligt framgick vad partiet syftade på. Detta kan 

innebära att de juridiska konsekvenserna inte uppfattades av alla röstande. Även det unika 

statsskick som Schweiz har möjliggör löst fattade beslut och det finns en tendens att de 

grundas mer på politiska värderingar än legala grunder.
154

 

5.5 Villkor i avtalet mellan EU och Schweiz 

Villkorsklausulerna som aktualiseras i situationen mellan EU och Schweiz återfinns i avtalet 

som reglerar den fria rörligheten för personer. Artikel 1 reglerar inresa och utresa till ett 

medlemsland och stadgar att alla inblandade parter ska låta medborgare och deras 

familjemedlemmar från de andra parterna fritt röra sig på deras territorium. Artikel 4 reglerar 

rätten att uppehålla sig i ett av de avtalsslutande länderna. Artikel 25 i preambeln till avtalet 

om den fria rörligheten för personer, reglerar resultatet av en uppsägning av avtalet.
155

 

 

Både Schweiz och EU har möjligheten att säga upp avtalet. Avtalet ingicks först på sju år, 

efter detta skulle överenskommelsen gälla på obestämd tid om varken Schweiz eller EU 

meddelade den andra parten innan denna tid gått ut att de vill säga upp det. Även efter sju-års 

perioden har båda parter möjlighet att när helst säga upp avtalet. Den så kallade Giljotin-

klausulen, artikel 25, reglerar vad som händer ifall antigen Schweiz eller den europeiska 

unionen väljer att avsluta samarbetet.
156

 Konsekvensen är inte bara att avtalet om den fria 

rörligheten upphör, utan även de övriga avtalen som ingick i Bilateral I. Om Schweiz skulle 

välja att bryta mot den fria rörligheten för personer så har EU möjlighet att säga upp alla avtal 

som ingicks år 1999.
157

 

5.6 Tidigare fall - Österrike 

Den fjärde februari år 2000 bildades det en regering i Österrike som bestod av det 

högerpopulistiska frihetspartiet FPÖ och det konservativa folkpartiet ÖVP. De övriga 14 

medlemsländerna i dåvarande EU agerade genom att före regeringsbildandet ställa ett 

ultimatum till Österrike. Påtryckningen innebar att om regeringen bildades med dessa partier 

så skulle medlemsländerna införa sanktioner. Dessa innebar att alla övriga 14 länder skulle 

upphöra att inleda eller acceptera bilaterala officiella kontakter med Österrike på politisk nivå. 

Medlemsstaterna skulle bara ta emot österrikiska ambassadörer på lägsta möjliga tekniska 
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nivå i de olika medlemsstaterna, samt även gemensamt motarbeta kandidater från Österrike 

som sökte en position i internationella organisationer. Vid regeringsbildandet förklarade den 

portugisiske premiärministern, som för tidpunkten hade ordförandeposten i EU, sanktionerna 

ikraftträdda. De 14 länderna rättfärdigade sanktionerna med att påstå att regeringsbildningen 

innebar ett hot mot de grundläggande värdegrunderna för EU; frihet, demokrati och 

mänskliga rättigheter.
158

  

 

Införandet av sanktionerna var ett multi-nationellt initiativ och inte ett europeiskt initiativ. 

Detta kritiserades hårt av Österrike och den åttonde september år 2000, först fem månader 

efter regeringsbildningen, utsågs tre ”vise män” som skulle utvärdera situationen. Inte 

överraskande beslutades att sanktionerna skulle upphävas, eftersom Österrike inte ansågs ha 

brutit mot de grundläggande värderingarna. En viktig fråga som diskuterades var om det 

förelåg en faktisk överträdelse av fördragstexten eller fara för en framtida överträdelse.
159

 

 

Det som ska påpekas i detta fall är att det inte var ett initiativ som togs av EU, utan av de 14 

medlemsländerna. Detta bidrog till införandet av regler under Nice-sammanträdet som ger EU 

möjlighet att agera även om något endast utgör en fara för en grov överträdelse av fördraget 

eller dess bakomliggande principer.
160

 

5.7 Efter folkomröstningen 

Kommissionen gjorde den 26 februari år 2014 ett yttrande till parlamentet, angående 

folkomröstningen i Schweiz och relationen med EU. Kommissionen uttryckte att om 

folkomröstningens resultat skulle förverkligas, skulle detta strida mot principen om den fria 

rörligheten. Dock nämns flertalet gånger i yttrandet att det inte ligger i EU:s intresse att bryta 

alla förbindelser med Schweiz och att kommissionen räknar med att Schweiz regering 

kommer vidta betydande åtgärder, för att lyckas anpassa resultatet till de EU-rättsliga 

principerna.
161

 Citatet nedan tydliggör kommissionens åsikt angående situationen: 

“The Commission stands ready to listen to the Swiss proposals which are now being 

considered and which we haven't seen yet. The ball is in their court. Our marge de 

manoeuvre, however, is extremely limited. This core principle of the free movement of 
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persons is a cornerstone of our relationship. It is a fundamental right. It is not simply 

"negotiable", as some tend to believe.”
162

 

 

Dock var den omedelbara reaktionen från EU:s sida på folkomröstningen att frysa Erasmus-

programmet, som omfattar studenter och forsknings-projektet Horizon 2020. I och med att 

The Human Brain Project, som är ett av EU:s så kallade flaggskeppsprojekt, leds av det 

schweiziska universitetet Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, uppkommer frågor 

kring hur detta kommer att påverkas av folkomröstningen.
163

 

 

De tidigare nämnda ”institutionella frågorna”
164

, har länge varit föremål för diskussion och 

den 22 maj år 2014 inleddes till slut förhandlingarna. De ”institutionella frågorna” är ett 

samlingsnamn för frågor som rör bland annat Schweiz övertagande av acquis
165

 , 

övervakande av Schweiz relation med EU etc. Målet med dessa förhandlingar är att stärka 

relationen mellan EU och Schweiz och skapa ett bättre fungerande samarbete. EU har tidigare 

uttryckt att det föreligger en del brister i samarbetet med Schweiz, och strävar efter att 

konstruera ett system vars syfte är att tvinga Schweiz att införliva EU:s lagstiftning, samt 

tvistlösning i syfte att skapa förutsägbarhet.
166

 De gällande bilaterala avtalspaketen mellan EU 

och Schweiz är även i ett stort behov av en uppdatering för att motsvara den inre marknadens 

utveckling och tillväxttakt.
167
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Centralt för EU-samarbetet är de grundläggande principer och värderingar som regelverket 

och gemenskapen helt baseras på. Alla beslut som fattas och förfaranden för EU:s räkning ska 

ske med respekt för principerna och syftet med det EU-rättsliga regelverket. 

Medlemsländerna har implementerat lagstiftning och direktiv, och de har gemensamt beslutat 

att lämna över en stor del av sin nationella kompetens till fördel för EU och den gemensamma 

samhällsnyttan. Fördragen står över de nationella lagstiftningarna och tillerkänns hög 

rättsverkan. EU:s organisation grundas på föreställningen om att länderna verkar för 

gemensamma målsättningar för att därigenom nå ett högre mervärde för alla, både på 

individuell- och överstatlig nivå.  

 

Medlemsländerna har tilldelat EU traktatkompetens, vilket innebär en rätt för EU att ingå 

internationella, bilaterala avtal som reglerar den gemensamma handelspolitiken och externa 

relationer. Tredje länder är viktiga handelspartner för medlemsländerna och de flertal 

bilaterala avtal som EU har upprättat med länder runtom i världen möjliggör och förenklar 

den omfattande utrikeshandeln. Associationsavtal har långtgående konsekvenser för alla 

inblandade och reglerar ofta omfattande överenskommelser mellan de inblandade 

avtalsparterna. Frågan hur EU:s grundläggande principer kommer till uttryck i unionens 

externa agerande och de bilaterala avtalen som upprättas med tredje länder är av vikt för att 

kunna föra en diskussion kring frågeställningen. Den befogenhet som föreligger för EU enligt 

fördragen begränsas av att EU ska agera efter medlemmarnas och unionens bästa samt i 

enlighet med det EU-rättsliga regelverket. Fördragen är ett uttryck för EU:s bakomliggande 

principer och därför ska EU vid nyttjande av traktatkompetensen följa syftet med regelverket 

och respektera principerna.   

 

Schweiz och EU har omfattande och långtgående ömsesidiga förbindelser gentemot varandra, 

vilka finns reglerade i flertalet bilaterala associationsavtal. Avtalen utgörs av blandade avtal 

och ger i praktiken Schweiz vissa rättigheter och skyldigheter som om de vore ett 

medlemsland. Schweiz, placerat mitt i Europa och omgivet av EU-medlemsländer, har 

tillgång till den inre marknaden och den fria rörligheten, som är en av EU:s centrala 

utgångspunkter. Majoriteten av landets export och import sker med EU. Anledningarna till att 
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Schweiz inte är medlemmar i EU är flera, men beror bland annat på att medborgarna vill 

värna om sitt speciella statsskick och system med folkomröstningar.  

 

Schweiz är således en intimt förbunden handelspartner med EU. När någon av parterna bryter 

mot ett avtal och därmed den internationella principen pacta sunt servanda, medför det 

långtgående och oförutsebara juridiska konsekvenser för relationen mellan EU och Schweiz. 

Framför allt medborgarna berörs, men också EU:s relation till sina medlemsländer och 

relationen till andra externa parter påverkas i hög grad. Schweiz kan helt uteslutas från 

gemenskapens inre marknad om avtalet om den fria rörligheten sägs upp. EU har uttalat sig 

och tydliggjort sin ståndpunkt att Schweiz agerande inte accepteras. ”Russinplockande”
168

 är 

inte förenligt med det EU-rättsliga regelverket. Det ligger utanför EU:s befogenhet att fatta 

beslut som strider mot fördragen och en begränsning av den fria rörligheten skulle innebära 

att så sker. Frågan är hur EU kan ingripa i situationen och vilket, av de olika alternativa 

handlingsförfaranden som föreligger, som är mest sannolik att unionen företar sig. Hänsyn 

måste tas till det juridiska regelverket och avtalsvillkorens lydelse.   

 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur EU:s externa kompetens att ingå bilaterala avtal 

förhåller sig till en motparts avtalsbrott, och vilka intressen EU bedömer som viktigast att 

försvara vid val av agerande. Två olika alternativa handelsalternativ för EU diskuteras, vilket 

alternativ de väljer beror alltså på den intresseavvägning som EU måste göra. Å ena sidan 

vikten av att respektera och följa fördragen och dess bakomliggande principer, å andra sidan 

vikten av att bevara bilaterala handelspolitiska överenskommelsen med Schweiz. EU har en 

skyldighet att agera i enlighet med fördragen och regelverket, således är intresset att försvara 

gemenskapens värderingar inte endast en principiell fråga. EU agerar externt som en 

självständig aktör men de intressen och mål som EU utåt sett försvarar är framarbetade 

gemensamt av medlemsstaterna i rådet. EU har således att ta hänsyn till en mängd 

bakomliggande åsikter som i hög grad påverkar hur unionen agerar på den internationella 

arenan. Därutöver är de bakomliggande principerna om demokrati och mänskliga rättigheter 

viktiga att ta hänsyn till vid en analys av EU:s traktatkompetens i avtalsrelationen med 

Schweiz.  
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Den intresseavvägning som EU står inför angående relationen med Schweiz är omfattande 

och svåröverskådlig, dessutom skiftar intresset i relation till de två parternas agerande. Därav 

åsyftas inte en uttömmande redogörelse för de olika intressen som är aktuella. De olika 

utgångspunkterna som behandlas nedan är de som anses vara mest väsentliga, med hänsyn till 

frågeställningen. 

6.2 Alternativ ett: Omförhandla avtalet mellan EU och Schweiz 

6.2.1 EU 

För att besvara frågeställningen och nå fram till en slutsats, ska det fallet då parterna väljer att 

omförhandla avtalet om fri rörlighet för personer med EU prövas.  

 

Varför bör parterna omförhandla? En omförhandling skulle för EU:s del innebära att de 

behåller en viktig handelspartner med de ekonomiska fördelarna som detta medför. 

Konsekvenserna skulle inte bli långtgående, men ändå principiellt viktiga. Avtalet om den fria 

rörligheten för personer innebär stora fördelar för Schweiz ekonomi bland annat genom det 

affärsmässiga nätverk som EU:s inre marknad inneburit. En mängd europeiska storföretag har 

till exempel sina huvudkontor i Schweiz. Genom en omförhandling av avtalet kan, den 

mindre ekonomiskt fördelaktiga, situationen att storföretagen eventuellt flyttar sina kontor 

utanför Europa, undvikas. Schweiz har genom folkomröstningen valt att begränsa 

invandringen vilket påverkar företagens affärer negativt, något som kan resultera i att de söker 

sig vidare till länder med liknande förutsättningar som ursprungligen lockade de till att 

etablera sig i Schweiz, bl.a. landets goda ekonomi och affärskultur
169

. Om avtalet inte 

omförhandlas, innebär det praktiska och ekonomiska svårigheter för många schweiziska 

företag. Flertalet är beroende av utländsk arbetskraft och skulle få det svårt att överleva om 

den fria rörligheten för personer begränsas.  

 

En omförhandling skulle inte innebära så långtgående konsekvenser, varken för EU, 

medlemsländerna eller Schweiz. I och med att de bilaterala avtalen ger ömsesidiga fördelar 

för avtalsparterna, kan det för EU föreligga en svårighet i att säga upp avtalet med Schweiz 

utan att det samtidigt ger en viss negativ inverkan på EU och gemenskapen. Ett land med den 

geografiska placering som Schweiz har, och som inte har tillgång till den inre marknaden, blir 
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isolerat och utestängs från EU:s handelsnätverk, en katastrof för det export- och 

importberoende Schweiz.  

6.2.2 Tillfällig upphävning av avtal 

Följderna av beslutet i folkomröstningen angående kvoteringar har inte omedelbar verkan. 

Schweiz har tre år på sig att realisera förslaget i sin nationella lagstiftning. Under tiden bör 

Schweiz försöka anpassa implementeringen av folkomröstningens resultat i de nationella 

reglerna, så att det blir förenligt med avtalet om fri rörlighet.  

 

Ett alternativ är att EU tillfälligt upphäver avtalet enligt artikel 218 FEUF, vilket faller under 

EU:s exklusiva traktatkompetens, tills Schweiz har implementerat det anpassade resultatet av 

folkomröstningen i sitt nationella regelverk, så att det är förenlig med det EU-rättsliga 

regelverket. Ett sådant beslut om tillfälligt upphävande kräver kvalificerad majoritet i rådet på 

förslag av kommissionen, och parlamentet måste informeras om förfarandet. Det är dock ännu 

inte klarlagt om Schweiz är villiga att inleda förhandlingar med EU.  

  

Kan EU, i omförhandlingarna, låta Schweiz införa vissa kvoter vad gäller invandring enligt 

resultatet i deras folkomröstning med motkravet att landet då måste följa alla andra 

överenskommelser de har med EU utan undantag och specialregleringar? Problemet är att en 

omförhandling av avtalet i enlighet med Schweiz folkomröstning skulle innebära att EU 

godkänner införande av kvoter för invandring. Villkorsklausulerna i avtalet om den fria 

rörligheten ger inget utrymme för ett sådant förfarande, eftersom artikel 1 i avtalet stadgar att 

Schweiz är skyldig att ge medborgare från de avtalsslutande parterna tillträde.
170

 EU har inte 

heller den befogenhet som krävs för att kunna omförhandla avtalet med den utgången att den 

fria rörligheten för personer inskränks. EU:s kompetens sträcker sig endast inom regelverket 

och fördragens ramar. Principen om den fria rörligheten och den inre marknaden är som 

nämnts en av EU:s fundamentala värdegrunder och utgör gemenskapens kärna. 

Omförhandlingen skulle innebära att EU agerar utanför sitt kompetensområde och i strid med 

principen, vilket gör att en omförhandling från EU:s sida i den riktning Schweiz önskar, inte 

är möjlig. 

 

 Dessutom bör EU vid granskningen och omarbetningen av sitt regelverk, införa regler som 

syftar till att förhindra att en extern motpart till EU, i en bilateral överenskommelse, bryter 
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mot avtalet precis såsom Schweiz försöker göra. Om EU fryser förhandlingarna och tillfälligt 

suspenderar avtalet om fri rörlighet för personer, bör de se över möjligheterna att omförhandla 

avtalet.  

 

Ytterligare en aspekt är att EU som organisation inte vanligtvis direkt skär av möjligheten till 

ett samarbete med en motpart, utan att först försöka nå fram till en lösning på konflikten och 

fortsätta samarbetet. I synnerhet med en så viktig handelspart som Schweiz ligger det inte i 

EU:s intresse att avsluta samarbetet. Av den orsaken att Schweiz inte är medlem i EU och 

faktiskt inte kan påverka någonting i beslutsprocessen eller lagstiftningsförfarandet, men 

genom avtalen måste följa en del av EU:s regelverk, kan tyckas att EU har en skyldighet att 

inleda omförhandlingar. Innan avtalspaketet sägs upp, borde på denna grund omförhandlingar 

alltså inledas, för att utreda om det inte går att kompromissa mellan parterna.  

 

Oavsett om Schweiz väljer att omförhandla eller inte, har EU befogenhet att frysa de nu 

pågående förhandlingarna angående de ”institutionella frågorna” för att sedan granska och 

omarbeta regelverket i den utsträckning som EU anser vara nödvändig. Åtgärden att frysa 

förhandlingar på det här sättet, är ett system för att hantera kryphål och luckor i det EU-

rättsliga regelverket. Möjligheten att frysa förhandlingarna skapar en oförutsägbarhet för hur 

EU kommer att agera, och innebär en osäkerhet angående rättsläget för EU:s motparter. EU 

kan alltså ”pausa” ett förfarande som inte är förenligt med regelverket, under tiden det 

behandlas mellan parterna, för att revidera regelverket och sedan fortsätta förhandlingarna 

med det ändrade reglerna som grund.  

6.3 Alternativ två: Säga upp avtalet 

6.3.1 Schweiz och Österrike  

Situationen mellan Schweiz och EU har aldrig tidigare inträffat. Dock finns det, till viss del, 

liknande fall när EU:s befogenhet belyses för att dess motpart inte uppfyller 

överenskommelsen. Österrike är ett sådant fall som har vissa betydande likheter med den 

aktuella situationen i Schweiz. En jämförelse mellan dessa två fall görs för att stödja 

diskussionen kring EU:s val av agerande.  

 

Schweiz är, till skillnad från Österrike, inte medlem i EU och har endast tillgång till den inre 

marknaden genom bilaterala handelsavtal med EU. För Österrike var situationen annorlunda, 

eftersom landet var medlem i EU när regeringsbildandet ägde rum. Skillnaden mellan 
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länderna är att Österrike var tvungen att följa alla EU:s direktiv och fördrag, inte som i 

Schweiz fall endast det som de bilaterala avtalen reglerar. Fallen liknar varandra för att det är 

den fria rörligheten som satts på spel. En skillnad är dock att i fallet Österrike var det de 

övriga medlemsländerna i EU som agerade och införde sanktioner mot Österrike, inte EU i 

sig. Schweiz och EU är avtalsparter och EU ska representera medlemsländerna i 

internationella uppgörelser enligt sin tilldelade exklusiva traktatkompetens. Därför är det 

istället fråga om hur EU kommer agera på Schweiz folkomröstning och vilka juridiska 

effekter som kan aktualiseras.  

 

För Österrike förelåg det fara för brott mot fördragen, eftersom det var ett medlemsland som 

agerade i strid med fördragen. Schweiz däremot begår genom sitt agerande ett avtalsbrott. En 

viktig skillnad, som ger olika juridiska utfall. Den inbyggda giljotin-klausulen, i artikel 25 i 

preambeln till avtalet om fri rörlighet för personer mellan EU och Schweiz, aktiveras om den 

fria rörligheten sägs upp, vilket EU har rätt att göra vid avtalsbrott från Schweiz sida. När 

giljotin-klausulen blir tillämplig, sägs även de sju övriga avtalen i Bilaterale I mellan EU och 

Schweiz upp.  

6.3.2 EU 

EU är en gemenskap som Schweiz har fått viss tillgång till genom de bilaterala avtalen. 

Medlemsländerna i EU måste implementera unionens hela regelverk och kan inte välja att 

selektivt utesluta delar som inte är förenliga med ländernas egna nationella intressen. Om 

detta skulle möjliggöras, åsidosätts unionens principer och gemenskapens syfte. Den fria 

rörligheten och den inre marknaden är en rättighet, utan istället utgör det ett privilegium som 

Schweiz har fått tillgång till genom bilaterala avtal. Oavsett hur EU kommer att agera, är det 

därför inte i avsikt att straffa Schweiz, endast en reaktion på att Schweiz har begått ett 

avtalsbrott. Parterna har ingått ett avtal med varandra, och om någon part väljer att bryta mot 

överenskommelsen, har den andra parten rätt att säga upp avtalet.  

 

Om EU säger upp avtalet om fri rörlighet, sägs hela avtalspaketet Bilaterale I upp. Avtalen är 

sammanlänkade på det här sättet av en anledning, EU vill uppnå en balanserad 

implementering av avtalen för att hindra Schweiz från att selektivt välja ut de delar de vill 

tillämpa och utesluta andra. Alltså det som Schweiz försöker göra genom folkomröstningen. 

Beslutsprocessen för att säga upp ett internationellt avtal finns inte reglerat i fördragen, men 

torde vara detsamma som vid ingåendet av dessa i enlighet med artikel 218.6 FEUF. Beslutet 
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ska därför tas av rådet, efter ett förslag från kommissionen, med kvalificerad majoritet, samt 

efter ett godkännande från parlamentet.  

 

Konsekvenserna av att avtalet sägs upp är därför svåra att förutse och kan innebära 

långtgående följder för de inblandade, eftersom den fria rörligheten genomsyrar hela 

gemenskapen. Inte bara den fria rörligheten för personer påverkas, utan även 

kapitaltransaktioner, transporter och andra bilaterala handelsavtal berörs. EU har, genom att 

de fryst Erasmus-projektet och forskarprogrammet Horizon, tagit ställning och indikerar att 

Schweiz beslut ger konsekvenser. Även om agerandet helt saknar en juridisk koppling till 

Bilaterale I, indikerar det på att EU inte tolererar avtalsbrott.  

 

Andra sannolika följder av en uppsägning av avtalet är att Schweiz inte längre får in 

högutbildad, utländsk arbetskraft och inte längre är en del av den europeiska marknaden. Av 

den orsaken att Schweiz har ett system med folkomröstningar som skiljer sig från andra 

länder är det lätt att besluten fattas innan de juridiska effekterna är fullständigt utredda. Om 

andra länder skulle ta efter Schweiz, innebär det att principen om den fria rörligheten för 

personer urholkas.  

 

Villkorsklausulerna i avtalet ger uttryck för grundläggande EU-rättsliga principer. EU:s 

exklusiva kompetens täckte inte det omfattande avtalspaketet Bilaterale I, avtalen reglerade 

även områden där EU och medlemsländerna har delad kompetens. Därför inträdde både EU 

och medlemsländerna som parter i avtalen med Schweiz, och gemensamt upprättades ett 

blandat bilateralt avtal. Blandade avtal ger direkt effekt och får samma rättsverkan som en 

lagstiftningsakt i EU:s regelverk. Den fria rörligheten och den inre marknaden är central för 

gemenskapen och fastställd i fördraget som en grundläggande princip som ska respekteras. 

Alla beslut som fattas för och inom EU, och alla handlingar som upprättas och företas, ska 

följa principerna i fördragen, och vare sig medlemsländerna eller EU har kompetens att 

förbise dessa i sitt agerande. Ovanstående medför att de villkor som Schweiz vill införa, 

angående begränsningar av den fria rörligheten för personer, i en revidering av avtalet samt 

inleda omförhandlingar kring, går utanför EU:s kompetens. Trots att unionen har exklusiv 

traktatkompetens och ska företräda medlemmarna vid ingående, och omförhandlingar, av 

internationella avtal kan EU alltså inte omförhandla avtalet och förbise grundläggande 

principer i externa överenskommelser.  
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Slutsatsen blir därmed att den intresseavvägning som EU nu står inför, å ena sidan vikten av 

att respektera och följa fördragen och dess bakomliggande principer, å andra sidan vikten av 

att bevara bilaterala handelspolitiska överenskommelsen med Schweiz, i sak egentligen inte 

borde utgöra ett problem då EU rent juridiskt inte kan ingå avtal som begränsar den fria 

rörligheten.  

 

Av den orsaken att EU rent rättsligt saknar möjlighet att omförhandla avtalet om den fria 

rörligheten, efter den lydelse och det resultat som den schweiziska folkomröstning kom fram 

till, är frågan nu istället hur Schweiz kommer att agera. Om landet vill fortsätta utnyttja 

gemenskapens inre marknad på vissa områden, är en möjlighet för Schweiz att göra ett försök 

att implementera beslutet i sin nationella lagstiftning på ett sådant sätt att det är förenligt med 

principen om fri rörlighet. Det kan dock bli problematiskt eftersom det genomröstade 

förslaget i folkomröstningen tydligt uttryckte begränsningar av den fria rörligheten för 

personer. Alternativet är att Schweiz försöker omformulera beslutet, så att det inte så 

långtgående begränsar rörligheten för personer. Om förslaget inte längre innehåller en 

begränsning av en EU-rättslig grundprincip, har EU kompetens att förhandla och en reviderad 

överenskommelse kan ingås.  

6.4  Slutsats  

Den aktuella situationen mellan EU och Schweiz är oerhört komplex, och det är svårt att 

förutse i vilken riktning samarbetet kommer utvecklas i framtiden. Utifrån det som ovan 

avhandlats, kan det först och främst konstateras att folkomröstningen kommer att medföra 

negativa konsekvenser, såväl rättsliga som politiska. Resultatet av folkomröstningen sänder ut 

signaler till övriga Europa vilket skulle kunna leda till att ett flertal medlemsländer i EU, som 

visat tecken på ett ökat stöd för främlingsfientliga partier, kan följa i Schweiz fotspår och 

försöka begränsa den fria rörligheten. Gemenskapen står nu inför stora politiska utmaningar, 

och vikten av att försvara EU:s grundläggande principer ökar i takt med att principerna 

ifrågasätts och utmanas.  

 

De kvoter för invandring som Schweiz nu vill införa, är inte förenliga med principen om den 

fria rörligheten som är en av EU:s viktigaste värdegrunder. Följaktligen förefaller det troligt 

att EU kommer att säga upp avtalet med Schweiz, något som inte bara kommer att påverka 

den fria rörlighet utan även de övriga avtalen i avtalspaketet Bilaterale I. När ett av avtalen 

sägs upp, aktiveras giljotin-klausulen som innebär att alla de övriga avtalen i paketet också 
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sägs upp. De juridiska konsekvenserna blir sannolikt än mer omfattande, de resterande 100 

bilaterala avtalen som finns mellan EU och Schweiz påverkas också av att avtalspaketet sägs 

upp.  

 

Huruvida de förhandlingarna som pågår just nu, mellan EU och Schweiz angående nya 

associationsavtal, kommer att frysas eller om de slutförhandlas är ovisst. Det kan dock anses 

vara svårmotiverat för EU att fortsätta förhandlingarna, och samtidigt säga upp avtalet om den 

fria rörligheten. Det är mer troligt att EU antingen väljer att både avbryta förhandlingarna och 

sedan säga upp avtalspaketet, alternativt att EU väljer att fortsätta de pågående 

förhandlingarna samtidigt som de försöker revidera lagstiftningen och omförhandla avtalet 

om den fria rörligheten.  

 

Förhandlingarna om de ”institutionella frågorna”, som inleddes i slutet av maj år 2014 mellan 

EU och Schweiz, stödjer därför teorin att EU inte kommer att säga upp avtalet i första hand. 

Även det faktum att en omförhandling inte skulle leda till så omfattande konsekvenser för 

varken EU eller Schweiz talar för det. Som tidigare nämnts är dock situationen i Schweiz unik 

och har aldrig tidigare inträffat, det är därmed svårt att uttala sig kring vad parterna kommer 

att göra.  

 

Oavsett vilket intresse och handlingsalternativ EU väljer att agera enligt inom de kommande 

månaderna, visar EU tydligt en ståndpunkt inför EU:s medlemsländer och omvärlden att 

förhålla sig till. Väljer EU att säga upp avtalet, framhålls EU:s konsekvens och förutsebarhet. 

Gemenskapen försvarar sina principer till varje pris och står fast vid sitt ord. De uttalanden 

som gjorts från kommissionen efter folkomröstningen vore inte enbart tomma ord och vissa 

EU-kritiska röster skulle dämpas något. Väljer EU att omförhandla avtalet, blir signalerna de 

motsatta. EU:s agerande skulle istället indikera på att, även om principerna är fundamentala 

och inte går att åsidosätta enligt fördragen, har EU:s relationer med tredje länder stor 

betydelse för den inre marknaden.   

 

Sammanfattningsvis är det mest troliga utfallet för EU:s intresseavvägning att EU kommer att 

försvara sina grundläggande principer, men inte agera förhastat och säga upp avtalet i första 

hand. Istället strävas efter att nå en demokratisk överenskommelse, som är förenlig med det 

EU-rättsliga regelverket.  
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8 Bilaga 

8.1 Avtalet om fri rörlighet mellan EU och Schweiz  

Official Journal L 114, 30/04/2002 P. 0006 – 0072 (22002A0430(01)). 

 

Artikel 1 i avtalet om fri rörlighet för personer 

“Entry and exit” 

1. The Contracting Parties shall allow nationals of the other Contracting Parties 

and members of their family within the meaning of Article 3 of this Annex and 

posted persons within the meaning of Article 17 of this Annex to enter their 

territory simply upon production of a valid identity card or passport.  

 

No entry visa or equivalent requirement may be demanded save in respect of 

members of the family and posted workers within the meaning of Article 17 of this 

Annex who do not have the nationality of a Contracting Party. The Contracting 

Party concerned shall grant these persons every facility for obtaining any 

necessary visas. 

 

2. The Contracting Parties shall grant nationals of the Contracting Parties, and 

members of their family within the meaning of Article 3 of this Annex, and 

posted workers within the meaning of Article 17 of this Annex, the right to 

leave their territory simply upon production of a valid identity card or passport. 

The Contracting Parties may not demand any exit visa or equivalent 

requirement from nationals of the other Contracting Parties.  

 

The Contracting Parties, acting in accordance with their laws, shall issue to such 

nationals, or renew, an identity card or passport, which shall state in particular the 

holder´s nationality.  

 

The passport must be valid at least for all the Contracting Parties and for the countries 

through which the holder must pass when travelling between them. Where the 

passport is the only document on which the holder may lawfully leave the country, its 

period of validity may not be less than five years.” 

 

 

 

Artikel 4 i avtalet om fri rörlighet för personer 

“Right to stay” 

 

1. Nationals of a Contracting Party and members of their family shall have the 

right to stay in the territory of another Contracting Party after their economic 

activity has finished.  

 

2. In accordance with Article 16 of the Agreement, reference is made to 

Regulation (EEC) No 1251/70 (OJ L 142, 1970, p. 24) and Directive 

75/34/EEC (OJ L 14, 1975, p. 10).” 

 

 

Artikel 25 i preambeln till avtalet om fri rörlighet för personer 

“Entry into force and duration” 
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1 This Agreement shall be ratified or approved by the Contracting Parties in accordance 

with their own procedures. It shall enter into force on the first day of the second month 

following the last notification of deposit of the instruments of ratification or approval 

of all seven of the following agreements: 

 

Agreement on the free movement of persons 

Agreement on air transport 

Agreement on the carriage of passengers and goods by road and rail 

Agreement on trade in agricultural products 

Agreement on the mutual recognition of conformity assessment 

Agreement on certain aspects of government procurement 

Agreement on scientific and technological cooperation 

 

2 This Agreement shall be concluded for an initial period of seven years. It shall be 

renewed indefinitely unless the European Community or Switzerland notifies the other 

Contracting Party to the contrary before the initial period expires. In the event of such 

notification, paragraph 4 shall apply. 

 

3 The European Community or Switzerland may terminate this Agreement by notifying 

its decision to the other Party. In the event of such notification, the provisions of 

paragraph 4 shall apply. 

 

 

4 The seven Agreements referred to in paragraph 1 shall cease to apply six months after 

receipt of notification of nonrenewal referred to in paragraph 2 or termination referred 

to in paragraph 3.” 

 

 


