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Förord 

 

 

“First, the principle of proportionality is not satisfied simply because the administration 

refrains from using the most drastic weapon in its arsenal; that principle requires the 

administration to select, from the measures available that are capable of achieving the aim in 

question, the one that is least burdensome to the individuals concerned. The use of a 

cannonball to kill a fly cannot be defended on the ground that a nuclear missile might have 

been used instead.”
 1

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Generaladvokat Jacobs uttalande i förenade målen C-24/90 Hauptzollamt Hamburg-Jonas mot Werner Faust 

Offene Handelsgesellschaft KG, mål C-25/90 och mål C-26/90 Hauptzollamt Hamburg-Jonas mot Wünsche 

Handelgesellschaft GmbH & Co. KG, REG 1991 s. I-04905 p. 46. 
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Vissa förkortningar 
 

  

EKSG  Europeiska kol- och stålgemenskapen 

EKSG-fördraget Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 

EU-domstolen  Europeiska Unionens domstol, tidigare Europeiska gemenskapernas 

  domstol (EG-domstolen) 

EUF  Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget eller Unionsfördraget) 

EGF  Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget 

eller Romfördraget) 

FEU  Fördraget om den Europeiska Unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (Funktionsfördraget) 
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

Proportionalitetsprincipen är ett effektivt kontrollinstrument som EU-domstolen använder 

för att försäkra att legitima handelsbegränsningar inte blir för långtgående. Principen har två 

olika funktioner, å ena sidan används den som ett instrument för marknadsintegration och å 

andra sidan används den för att skydda enskilda rättigheter. Principen är vägledande vid en 

avvägning mellan intresset av fri rörlighet och andra nationella skyddsvärda hänsyn och har 

haft stor betydelse i EU-rätten. När proportionalitetsprincipen tillämpas för att bedöma 

nationella marknadsrestriktioner är båda funktionerna i arbete. Dels verkar principen för att 

förhindra onödiga begränsningar av den fria rörligheten, samtidigt som den ger aktörerna på 

marknaden ett skydd mot alltför långtgående ingrepp från det allmännas sida. 

Proportionalitetsprincipen innebär således ett rimlighetstest i syfte att förhindra att (i sig) 

lovvärda skyddsintressen inte leder till onödigt långtgående störningar av handeln inom EU.
2
  

Det råder viss oenighet huruvida proportionalitetsprincipen består av två eller tre 

delmoment när EU-domstolen tillämpar principen. Vissa anser att proportionalitetsprincipen i 

huvudsak består av två delmoment: ett test av lämplighet (suitability) och ett test av 

nödvändighet (necessity).
3
  

Det första delmomentet består av ett lämplighetstest där det ska fastställas om åtgärden i 

fråga är lämplig/ändamålsenlig för att uppnå det legitima syftet bakom åtgärden och det andra 

momentet är en nödvändighetsprövning som utgörs av en avvägning mellan konkurrerande 

intressen.
4
 När det kommer till nödvändigheten av en åtgärd bedömer Domstolen de negativa 

konsekvenser som åtgärden har på ett intresse som är värdigt rättsligt skydd och bestämmer 

sedan huruvida dessa konsekvenser är motiverade med hänsyn till det syfte som eftersträvas.  

                                                 
2
 Hettne och Otken Eriksson (2011) s.102. 

3
 Barnard (2010) s. 171. 

4
 Barnard (2010) s. 171-172. 
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Ibland uppdelas även nödvändighetsprövningen i två olika delar (enligt vissa består därför 

proportionalitetsprincipen av tre delmoment)
5
 : (I) huruvida det finns andra mindre restriktiva 

åtgärder (för den fria rörligheten för varor) som kan producera samma resultat och (II) om det 

inte finns andra mindre restriktiva åtgärder, prövas frågan huruvida åtgärden ändå har en 

alltför stark effekt på sökandens intressen, det vill säga en prövning av proportionalitet i strikt 

bemärkelse (stricto sensu).
6
 Domstolen utför i denna del en avvägning mellan åtgärdens syfte 

och dess negativa effekter på den fria rörligheten.
7
 Proportionalitetsprincipens olika moment 

gör att EU-domstolen har ett visst utrymme att själv besluta hur intensivt en nationell åtgärd 

ska granskas.
8
  

Syftet med den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen är att den ska garantera att 

individens handlingsfrihet inom unionen inte begränsas mer än vad som krävs för 

allmänhetens/unionens intressen. Det ska finnas en rimlig relation mellan åtgärder som vidtas 

av myndigheter och det bakomliggande syftet till åtgärderna.
9
 

Det bör noteras att proportionalitetsprincipen överlappar både den administrativa rätten 

och EU:s grundläggande rättigheter. Vissa menar att EU-domstolen tillämpar 

proportionalitetsprincipen på olika sätt beroende av situation och omständigheter.
10

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om EU-domstolens tillämpning av 

proportionalitetsprincipen vid tillåtlighetsprövning av nationella import- och export-

restriktioner på något sätt skiljer sig åt beroende på om det gäller fördragsbrottsmål eller om 

det handlar om mål om förhandsavgörande.  

Följande frågar ska ställas: finns det skillnader i Domstolens tillämpning? Om så är fallet, 

vilka skillnader rör det sig om? Varför? Till skillnad mot fördragsbrottsmål kan Domstolen 

vid förhandsavgöranden lämna över bedömningen av proportionalitetsprincipen (helt eller 

                                                 
5
 Tridimas (2006) s.139 samt Craig & Burca (2011) s. 562. 

6
 Se t ex mål C-170/04 Rosengren. REG 2007, s. I-04071, p. 50 där domstolen delar upp 

proportionalitetsprincipen i delar genom att stadga att det ankommer på nationella myndigheter att visa att 

nationella bestämmelser ”är nödvändiga för att uppnå det åberopade syftet och att syftet inte skulle kunna uppnås 

genom förbud eller begränsningar som är mindre omfattande eller som påverkar handeln inom gemenskapen i 

mindre utsträckning”. 
7
 Tridimas (2006) s. 141. 

8
 Groussot (2006) s. 155-156.  

9
 Groussot (2006) s. 20-21. 

10
 Groussot (2006) s. 20-21. 
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delvis) till den nationella domstolen att avgöra. Vilka delar av proportionalitetsbedömningen 

lämnas till nationell domstol, och varför görs detta?  

1.3 Avgränsningar 

Det finns en rad olika skyddsvärda hänsyn som en medlemsstat kan åberopa till stöd för 

en import- eller exportrestriktion. Det enda skyddsvärda hänsyn som kommer att belysas 

speciellt i denna uppsats är skyddet för folkhälsa. I resten av texten kommer endast några av 

de andra skyddsvärda hänsyn att behandlas, orsaken till detta är först och främst att det inte 

finns utrymme att grundligt gå igenom samtliga skyddsvärda hänsyn, några kommer därför 

belysas för att ge läsaren en bild av hur Domstolen tillämpar de olika momenten av 

proportionalitetsprincipen i sin rättspraxis, och andra kommer presenteras för att andra 

uppgifter i målet har relevans för syftet med denna uppsats. 

1.4 Metod och material 

I denna uppsats används EU-rättslig metod, det vill säga den juridiska metod som EU-

domstolarna själv använder sig av. EU-rättens rättskällelära utgörs av primärrätt, sekundärrätt, 

grundläggande rättsprinciper, praxis från EU-domstolen och doktrin.
11 Allmänna 

rättsprinciper och EU-domstolens praxis är en del av EU-rätten och betraktas som rättskällor. 

De betecknas ibland som oskrivna rättskällor i och med att gällanderätt på vissa områden till 

övervägande del bara återfinns i rättspraxis.
12 Unionsrätten är dock relativt ny och i många 

fall ofullständig som rättsordning, vilket medför att den successivt behöver fyllas ut genom 

normbildning av rättspraxis.
13  

EU-rättslig metod bygger på andra tolkningsprinciper och grundar sig på en annan 

rättskällelära än vad vi är vana vid inom den svenska juridiska metoden. EU-domstolen 

använder en relativt fri och starkt ändamålsorienterad tolkningsmetod, där bestämmelser i hög 

grad måste tolkas mot bakgrund av sitt syfte.
14

 Detta är något som i sig inte skiljer sig från 

den svenska metoden, dock har lagförarbeten (som i och för sig är på frammarsch inom EU-

rätten)
15

 inte alls samma dignitet inom EU-rätten och dess rättskällelära, som i den svenska. 

                                                 
11

 Bernitz m.fl. (2012) s. 65. 
12

 Hettne (2008) s. 42. 
13

 Bernitz m.fl. (2012) s. 72. 
14

 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 36. 
15

 Det var inte alltför länge sedan det påstods att förarbeten helt saknades inom EU-rätten, dock har utvecklingen 

mot ökad handlingsoffentlighet och fler och mer lättillgängliga förarbeten ändrat detta.  
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Lagstiftningsprocessen i EU präglas mer av förhandlingar och kompromisser än vad som 

förekommer i ett typiskt nationellt lagstiftningsarbete. Detta resulterar i sin tur i att det 

slutliga resultatet oftast skiljer sig markant från kommissionens ursprungliga förslag. Det 

räcker alltså inte att studera ”prop:en” för att kunna tolka EU-rätt.
16

  

EU-domstolen tillämpar även en mångkulturell prejudikatlära som skiljer sig från samtliga 

medlemsländers förlagor.
17

 I sitt arbete utvecklar och tillämpar domstolen abstrakta regler. 

Det är sedan dessa abstrakta regler eller rättsgrundsatser som domstolen sedan bygger vidare 

på i senare mål. EU-domstolen utgår alltså från en författningstext, en regel (befintlig eller 

skapad) eller en rättsgrundsats och drar sedan slutsatser som har relevans för det enskilda 

fallet.
18

 En förståelse för hur EU-domstolen utvecklar sin rättspraxis är därför mycket viktig 

vid tolkning av domar från EU-domstolen.  

Denna uppsats kommer behandla endast en liten del av ett mycket omfattande 

ämnesområde, då proportionalitetsprincipen genomsyrar i stort sätt hela EU-rätten. På grund 

av omfånget av denna uppsats, och proportionalitetsprincipens vidsträckta natur, finns det inte 

utrymme att analysera samtliga domar från EU-domstolen som på något sätt behandlat 

principen. Ett medvetet val har gjorts, och till största del består materialvalet av domar från år 

2000 och framåt som berör frågor om den fria rörligheten för varor och EU-domstolens 

tillämpning av proportionalitetsprincipen. Ytterligare material som använts är förslag till 

avgöranden (yttranden) från domstolens Generaladvokater, samt EU-rättslig doktrin. 

Vad gällande det inbördes förhållandet mellan dessa källor bör nämnas att EU-domstolens 

domar är överordnade Tribunalens och således har dess domar ett högre prejudikatvärde än 

Tribunalens domar. Tribunalen bör i sin tur tilldelas större auktoritet än Generaladvokaternas 

yttranden. Detta trots att vissa Generaladvokaters djupa kunskaper och långa tjänstgöring vid 

EU-domstolen många gånger medfört att deras individuella syn på sakfrågor väger mycket 

tungt.
19

 Generaladvokaternas yttranden innehar slutligen en högre ställning än den EU-

rättsliga doktrinen. Juridisk forskning och doktrin inom EU-rätten är mycket omfattande. 

Varken EU-domstolen eller Tribunalen har för vana att hänvisa till doktrin i sina domar, 

däremot är det allmänt känt att domstolarna många gånger tar hänsyn till uppfattningar och 

förslag som framförts i doktrinen. I Generaladvokaternas yttranden finns däremot ofta 

                                                 
16

 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 114. 
17

 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 37. 
18

 Herdegen (2008) s. 353 samt Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 50. 
19

 Hettne (2008) s. 35-36. 
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uttryckliga hänvisningar till den juridiska forskningen och doktrinen.
20

 Domstolen har flera 

olika tolkningsprinciper till sitt förfogande; språklig tolkning, systematisk tolkning, historisk 

tolkning och funktionell tolkning.
21

  

1.5 Terminologi 

Samtliga hänvisningar till artiklar i Unionsfördragen sker endast till nuvarande numrering 

om inte annat direkt klargörs i texten.  

I texten omnämns Europeiska Unionens domstol omväxlande som ”EU-domstolen” eller 

”Domstolen”, valet att växla mellan två olika benämningar har inte till annat syfte än att skapa 

en mer varierad läsupplevelse. Nationella domstolar benämns antingen ”den nationella 

domstolen” eller ”domstolen”. 

2 Proportionalitet 

2.1 Historik 

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättssäkerhetsprincip som genomsyrar nästan hela 

EU-rätten. Den tillämpas inom de flesta EU-rättsliga områden och härstammar främst från 

tysk rätt.
22

  

Första gången proportionalitetsprincipen framträdde inom EU-rätten var i mål 

Fédéderation Charbonniére mot High Authority.
23

 Domstolen hänvisade där till en ”allmänt 

erkänd rättsregel” som angav att Höga myndighetens reaktion till en olaglig handling var 

tvungen att stå i proportion till hur allvarlig den olagliga handlingen faktiskt var.
24

 Det var 

dock inte förrän 1971, i mål Internationale Handelsgesellschaft,
25

 som Domstolen 

uttryckligen hänvisade till proportionalitetsprincipen som ett skäl till granskning.
26

 Domstolen 

fastslog då att kravet på import- och exportlicenser med tillhörande säkerhetsförpliktelse både 

var ett nödvändigt och ett lämpligt medel för behöriga myndigheter att effektivt kunna ingripa 

                                                 
20

 Bernitz m.fl (2012) s. 72. 
21

 Bernitz m.fl. (2012) s. 73-74. 
22

 Se Bernitz & Kjellgren (2010) s. 118, samt Groussot (2005) s. 52. 
23

 Mål 8/55 Fédération Charbonnière (1956). 
24

 Mål 8/55 Fédération Charbonnière (1956) s.7. 
25

 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. REG 1970, s. 01125, p.12-14, 16, 22. 
26

 Tridimas (2006) s. 141. 
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på spannmålsmarknaden.
27

  Efter Internationale Handelsgesellschaft utökades 

proportionalitetsprincipens befogenheter successivt inom den administrativa rätten till att 

även tillämpas på andra politiska åtgärder.
28

 

Utvecklingen av principen som grund för granskning av nationella åtgärder följde dock en 

något annorlunda bana. I ett tidigt skede fastslogs det av Domstolen att en nationell åtgärd 

inte kunde dra fördel av undantag från de grundläggande friheterna om det inte var absolut 

nödvändigt för att uppnå målen. Det ansågs viktigt att medlemsstaterna inte skulle kunna 

besluta om frågan ensidigt, utan gemenskapsinstitutionernas kontroll.
29

   

Proportionalitet började dock få en allt större relevans under 1980-talet. De två främsta 

skälen till denna utveckling var, för det första, det ökade antalet rättstvister inför EU-

domstolen och, för det andra, en grundläggande förändring i Domstolens syn på 

proportionalitetsprincipens användningsområde. I och med det nyskapande Cassis de Dijon-

målet
30

 konstaterades att olikheter i medlemsstaternas lagstiftning måste accepteras, men 

endast i den mån sådana bestämmelser var absolut nödvändiga, särskilt med hänsyn till 

effektiv skattekontroll, skydd för allmän hälsa, god handelsvana och konsumentskydd.  

Enligt Cassis de Dijon blev det alltså möjligt att införa lagstiftning med hänsyn till andra 

tvingande hänsyn än de som förut omfattades av artikel 36 FEUF (f.d. art 30 EGF), bl.a. 

konsumentskyddet. Handelshinder skulle därmed accepteras inom områden som EG inte 

tidigare hade reglerat, under förutsättning att åtgärden var icke-diskriminerande mot 

importprodukter och nödvändig för att tillgodose behovet av till exempel 

konsumentskyddsnatur.
31

 En liknande utveckling följde för den fria rörligheten för tjänster 

och personer.
32

 

 

                                                 
27

 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. REG 1970, s. 01125, p.12-13. 
28

 Tridimas (2006) s.142. 
29

 Se till exempel Mål 41-74 Van Duyn. REG 1974, s. 01337. 
30

 Mål 120/78 Rewe-Zentral. REG 1979, s. 00649. 
31

 SOU 1998:8 Alkoholreklam, s. 104-105. 
32

 Tridimas (2006) s.142. 
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2.2 Proportionalitetsprincipens fördragsstatus 

Proportionalitetsprincipen är inte bara en av de allmänna rättsprinciper
33

 som återfinns 

inom EU-rätten. Proportionalitetsprincipen har även fördragsstatus då den återfinns i artikel 

5.4 FEU.  I första stycket stadgas att Unionens åtgärder till innehåll och form inte ska gå 

utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Det är tydligt att första stycket 

avser konsekvenserna av proportionalitetsprincipen för Unionen och dess verksamhet.
34

  

I andra stycket däremot klarläggs att samtliga Unionens institutioner ska tillämpa 

proportionalitetsprincipen i sitt arbete i enlighet med protokollet om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
35

 EU-domstolen är en av Unionens sju 

institutioner och är därför skyldig att tillämpa proportionalitetsprincipen i sin verksamhet.
36

 

När det däremot gäller Domstolens rättsliga prövning av proportionalitetsprincipen gällande 

den fria rörligheten för varor framgår det av rättspraxis att det inte är artikel 5 FEU som 

Domstolen hänvisar till. I tidigare rättspraxis har den rättsliga grunden som Domstolen 

hänvisat till varit sista meningen i artikel 36 FEUF (f.d. art 30 EGF)
37

 som lyder: ”Sådana 

förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller 

innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna” Nyare domar hänvisar 

endast till proportionalitetsprincipen enligt ”fast rättspraxis”.
38

 

2.3 Vilken myndighet ska tillämpa proportionalitetsprövningen?  

En viktig fråga som måste besvaras när ett ärende hänskjuts till Domstolen för ett 

förhandsavgörande är vilken domstol som ska tillämpa proportionalitetsprincipen, är det EU-

domstolen eller den nationella domstolen? Denna fråga måste besvaras med hänsyn till EU-

domstolens och de nationella domstolarnas olika jurisdiktion. I korthet innebär detta att den 

nationella domstolen måste tillhandahålla Domstolen med all nödvändig fakta och en 

                                                 
33

 Se Tridimas (2006) s. 4-5. Exempel på allmänna rättsprinciper: proportionalitet, rättssäkerhet, likabehandling, 

rätten till försvar och de grundläggande rättigheterna. 
34

 5.4 FEU 1st: ”Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad 

som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.” 2st: ”Unionens institutioner ska tillämpa 

proportionalitetsprincipen i enlighet med protokollet om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.” 
35

 Protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, C 83/206, Daterat 

30.3.2010. 
36

 Enligt art. 13 FEU är unionens institutioner följande: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet, Europeiska 

kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken, Revisionsrätten. 
37

 Se Mål C-400/96 Harpegnies. REG 1998, s. I-05121, p. 34, se även Mål 174/82 Sandoz. REG 1983, s. 02445, 

p. 18. 
38

 Se t ex Mål C-28/09 Kommissionen mot Österrike. REU 2011, s. 00000, p. 119, mål C-3/99 Cidrerie Ruwet. 

REG 2000, s. I-08749, p. 50, samt mål C-313/94 Graffione. REG 1996, s. I-6039, p. 17 och den rättspraxis som 

omnämns där. 
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uppskattning av den nationella rättsliga ramen för tvisten. Domstolen ska sedan ge den 

nationella domstolen alla relevanta regler och annan viktig information avseende 

gemenskapsrätten. Därefter är det upp till den nationella domstolen att tillämpa dessa regler 

vid tvisten och fastställa nödvändiga konsekvenser enligt den nationella lagstiftningen.
39

  

I Sandström
40

 bekräftas detta: ”Förfarandet enligt artikel 267 FEUF grundar sig på en 

tydlig funktionsfördelning mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen. I ett sådant 

förfarande är det den nationella domstolen som ska bedöma omständigheterna i målet. I syfte 

att ge ett användbart svar får emellertid domstolen, i en anda av samarbete med de nationella 

domstolarna, lämna dessa samtliga uppgifter som den anser vara nödvändiga”.
41

  

3 Rättspraxis från EU-domstolen 

3.1 Domstolens tillämpning av proportionalitetsprincipen 

Den första delen av proportionalitetsbedömningen består i att klargöra om den nationella 

åtgärden är lämplig eller ändamålsenlig (suitable) för att faktiskt skydda det intresse som 

kräver skydd. Det måste finnas ett orsakssamband mellan åtgärden och dess syfte. Ändå är det 

inte helt klart hur ”lämplig” eller ”ändamålsenlig” en nationell åtgärd måste vara för att vara 

proportionerlig. Det är heller inte klart om bedömningen av en lämplig åtgärd är en fråga om 

en objektiv bedömning, eller om medlemsstaterna har en viss subjektiv frihet att bestämma 

om lämplig åtgärd för ett visst specifikt ändamål. Det står däremot klart att de skäl en 

medlemsstat kan åberopa ska åtföljas av en bedömning av huruvida den åtgärd som 

medlemsstaten antagit är lämplig. Bedömningen ska grundas på de precisa omständigheter 

som stöder medlemsstatens argumentering.
42

  

I Ditlev Bluhme
43

 behandlades frågan om det var fördragsenligt av Danmark att 

totalförbjuda andra bin än bin av rasen Apis mellifera mellifera (det så kallade bruna Läsö-

biet) på ön Läsö. Domstolen ansåg att åtgärder för att bevara biologisk mångfald löd under 

åtgärder som syftar till att skydda djurs hälsa och liv och därmed kunde restriktionen grundas 

på art 36 i fördraget. Så länge det rörde sig om en population med egna särdrag som skiljer sig 

                                                 
39

 Gemensamt förslag till avgörande av generaladvokat Van Gerven föredraget den 8 juli 1992. Mål C-306/88, 

mål C-304/90 och mål C-169/91. Stoke-on-Trent. REG 1992, s. I-06457, p. 19. 
40

 Mål C-433/05 Sandström. REU 2010, s. I-02885, p. 35. 
41

 Mål C-433/05 Sandström. REU 2010, s. I-02885, p. 35, se även Mål C-142/05 Mickelsson och Roos. REG 

2009, s. I-04273, p. 41. 
42

 Mål C-456/10 ANETT. REU 2012, s. 00000, p. 50. 
43

 Mål C-67/97 Ditlev Bluhme. REG 1998, s. I-08033. 
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från andra och som därför kan anses skyddsvärd, ansåg Domstolen att det saknade betydelse 

huruvida populationen utgjorde en egen underart, en distinkt ras eller en lokal stam. Det 

viktiga var att populationen var skyddsvärd. Om detta var på grund av utrotningshot, eller om 

det endast fanns ett vetenskapligt intresse att bevara en ren population, ansågs vara av mindre 

betydelse. Domstolen konstaterade att de nationella bestämmelserna skulle prövas enligt 

proportionalitetsprincipen, men i själva verket var det endast den första delen, det vill säga 

lämplighetsbedömningen, som faktiskt behandlades. Det fastlogs att det fanns möjlighet, både 

enligt Riokonventionen
44

, analogt enligt direktiv 79/409
45

, samt enligt direktiv 92/43
46

, att 

skydda den biologiska mångfalden genom att skapa områden där en population kan åtnjuta 

särskilt skydd. Det var även ostridigt att Läsö-biet var utrotningshotat. De nationella 

bestämmelserna, där det upprättats ett skyddsområde inom vilket det är förbjudet att hålla 

andra bin än Läsö-bin i syfte till att garantera deras fortlevnad, ansågs därför vara en lämplig 

åtgärd med hänsyn till det eftersträvade målet. 

Det första momentet av proportionalitetsprincipen orsakar sällan några problem. Det finns 

oftast inte någon orsak för en medlemsstat att vidta en åtgärd som inte är effektiv när det 

kommer till att skydda ett särskilt intresse. Lämplighetsbedömningen ger däremot EU-

domstolen ett medel att agera mot nationella åtgärder som hävdas vara nödvändiga för att 

skydda legitima handelsintressen, men som i själva verket är av skyddstullspolitisk art.
47

 

 Den andra delen av proportionalitetsbedömningen innebär att åtgärden måste vara 

nödvändig (necessary). Detta betyder bland annat att det inte får finnas en alternativ åtgärd 

som medför färre hinder för att det eftersträvade målet ska uppnås. Det ska först prövas 

huruvida åtgärden är nödvändig eller om det finns andra, alternativa åtgärder som kan skydda 

det särskilda intresset med likvärdig effektivitet (the least restrictive alternative). Om det då 

framkommer att alternativa lösningar finns, ska det sedan undersökas vilka av dessa åtgärder 

som skapar minst negativa effekter för marknadsintegrationen inom gemenskapen. Att avgöra 

om det finns ett ”mindre begränsande alternativ” är mer komplicerat än vad en 

lämplighetsprövning är. Detta kräver en, många gånger mycket detaljerad, uppskattning av i 

vilken grad den nationella lagstiftningen är effektiv i ett ofta komplext nationellt 

sammanhang.
48

 Som ovan nämnts innebär proportionalitetsprövningens olika delmoment att 

                                                 
44

 Konventionen om biologisk mångfald, även kallad Riokonventionen. 
45

 Rådets direktiv 79/409/EEG.  
46

 Rådets direktiv 92/43/EEG.  
47

 Jans, Jan H (2000) s. 240. 
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EU-domstolen kan avgöra hur intensivt en nationell åtgärd ska granskas, från ett strikt 

förhållningssätt med rigorös och noggrann prövning till att, i mer känsliga ärenden, hänvisa 

till medlemsstaternas eget utrymme för skönsmässig bedömning i frågan och endast flyktigt 

beröra proportionalitetsprincipen.
49

 

Ett strikt förhållningssätt går att finna i Ker-Optika,
50

 där Domstolen hade att bedöma 

proportionaliteten av ett förbud av försäljning av kontaktlinser över internet med 

motiveringen att skydda kontaktlinsanvändarnas hälsa. Det fastslogs att i de fall den aktuella 

åtgärden (i detta fall förbudet av internetförsäljning) berör folkhälsan, ska det beaktas att 

människors hälsa och liv ges högsta prioritet bland de olika skyddsvärda intressen som finns i 

fördraget och att det är upp till medlemsstaterna att fastställa både skyddsnivå och vilka 

åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddet för att folkhälsan uppnås. Eftersom 

skyddsnivån kan variera mellan olika medlemsstater ska ett utrymme för skönsmässig 

bedömning medges. Däremot får den nationella lagstiftningen inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå målet och det får inte finnas andra jämförbara åtgärder som medför 

ett mindre ingrepp i den fria rörligheten för varor. Den Ungerska lagstiftningen stadgade att 

kontaktlinser endast fick saluföras i butik som var specialiserad på försäljning av medicinska 

hjälpmedel eller genom hemleverans för slutkonsumtion. Försäljning via internet gick inte att 

bedriva på distans med elektroniska hjälpmedel på grund av att tillståndet för att sälja 

kontaktlinser inom landet var förenat med ett krav om läkarutlåtande som i sin tur medförde 

krav om fysisk undersökning av patienten. Den ungerska lagstiftningen hade således slagit 

ihop kravet om läkarundersökning för att skydda folkhälsan med förutsättningarna för 

försäljningsformen för kontaktlinser. På grund av de skador och komplikationer som kan 

uppstå vid användning av kontaktlinser ansåg Domstolen att det i och för sig var berättigat att 

ställa krav om ett läkarutlåtande före försäljning av kontaktlinser, däremot ansågs det inte 

finnas några skäl till att försäljningen och läkarundersökningen måste vara oskiljaktiga. Den 

ungerska regeringen hävdade att det var nödvändigt med ett krav på att kunder mottog sina 

kontaktlinser i specialiserade butiker där det även fanns tillgång till rådgivning, 

synundersökningar och hälsokontroller av sakkunniga optiker, något som Domstolen dock 

inte höll med om. Förvisso ansågs åtgärden ändamålsenlig i och med att risken för synskador 

kunde minskas genom att kunden etablerade kontakt med en legitimerad optiker vid 

anskaffning av kontaktlinser, den aktuella lagstiftningen var således ägnad att skydda kundens 
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hälsa, däremot fanns andra bättre lämpade åtgärder som kunde vidtas. Domstolen listade tre 

alternativa åtgärder som innebar mindre ingrepp i den fria rörligheten för varor. För det första 

föreslogs att preventiva undersökningar i upplysningssyfte kunde utföras av ögonläkare 

utanför de optiska butikerna. Kunderna skulle även kunna erhålla fakultativ rådgivning före 

leverans via internet och denna rådgivning skulle då kunna ske genom de interaktiva 

hjälpmedel som fanns på den berörda Internetsajten (vilka kunden skulle vara skyldig att 

använda innan denne kunde genomföra köpet av kontaktlinserna). För det andra konstaterade 

Domstolen att medlemsstaten visserligen kunde kräva att legitimerad optiker skulle prova ut 

de lämpligaste kontaktlinserna för förstagångsanvändare för att undvika skador och andra 

problem, dock var detta endast nödvändigt vid första leveransen. Domstolen ansåg att det 

oftast inte fanns några skäl att tillhandahålla kunden sådana tjänster vid senare leveranser. För 

det tredje, fanns det möjlighet för kunden att erhålla ytterligare upplysningar och rådgivning 

genom de interaktiva hjälpmedel som finns på leverantörens Internetsajt. Den Ungerska 

lagstiftaren överskred därmed sitt utrymme för skönsmässig bedömning i frågan om att skapa 

skydd för folkhälsan och ansågs därmed gå utöver vad som var nödvändigt för att uppnå det 

åberopade målet. Regleringen stod inte i rimlig proportion till syftet att skydda folkhälsan. 

Slutligen tipsade Domstolen Ungern om att det fanns utrymme för den nationella 

lagstiftningen att istället lagstifta att de berörda näringsidkarna måste erbjuda kvalificerad 

optiker som på distans lämnar kunden individualiserade upplysningar och rådgivning 

angående användandet och underhållet av kontaktlinserna. Det tillades att en sådan tjänst 

kunde innebära fördelar, då detta skapade möjlighet för kontaktlinsanvändaren att ställa 

”genomtänkta och väldefinierade frågor utan att vara tvungen att förflytta sig”
51

.   

Ett annat exempel när Domstolen använt sig av ett strikt förhållningssätt till 

proportionalitet är i målet Kommissionen mot Portugal.
52

 Detta fall rörde sig om ett nationellt 

förbud att applicera solskyddsfilm på fram- och sidorutor av motorfordon. Eftersom förbudet 

påverkade försäljningen av i stort sett all solskyddsfilm i Portugal, både inhemsk och från 

andra stater, ansågs det föreligga en kvantitativ importrestriktion. Portugal argumenterade att 

förbudet mot solskyddsfilm var för att underlätta olika visuella kontroller från utsidan av ett 

fordon om vad som pågick inuti fordon vid brottsbekämpning, samt att det underlättade vid 

kontrollen av den obligatoriska användningen av bilbälte. Domstolen kom fram till att 

förbudet förvisso kunde underlätta visuella kontroller och därmed var en lämplig åtgärd i 
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brottsbekämpnings- och trafiksäkerhetssyfte, dock framkom att åtgärden inte var nödvändig. 

Den visuella inspektionen var endast ett av flera medel som fanns tillgängliga för de behöriga 

myndigheterna för att göra kontrollerna. Domstolen tillade att det portugisiska fallet 

"ytterligare undergrävts" av det faktum att det var tillåtet med försäljning av motorfordon 

med förmonterade tonade rutor inom de gränser som fastställs i det relevanta direktivet 

92/22.
53

 Kommissionen påpekade att på grund av det stora utbudet av solskyddsfilm som 

fanns att tillgå, från transparent till nästan ogenomskinligt, torde åtminstone några av dessa 

solskyddsfilmer kunna tillåta de önskade visuella inspektionerna av motorfordon. Således 

ansåg Domstolen att det aktuella förbudet skulle anses vara för långtgående och således 

oproportionerligt i förhållande till de eftersträvade målen.
54

 

När det däremot kommer till känsliga frågor är Domstolen betydligt mindre strikt i sin 

framhållning av proportionalitetsprincipen. Ett slående exempel där EU-domstolen hänvisar 

till medlemsstatens ”utrymme för skönsmässig bedömning” vid nödvändighetsprövningen är i 

Dynamic Medien.
55

 I målet prövades frågan om tyska myndigheters krav på att ompröva och 

själva klassificera importerade dvd-filmer (i detta fall japanska tecknade serier, så kallade 

”animes”) riktade till ungdomar när de redan hade klassificerats av den motsvarande brittiska 

myndigheten, Brittiska Filmgranskningsbyrån, var fördragsenlig. Domstolen ansåg att 

förbudet mot försäljning av dvd-filmer per postorder som inte granskats och klassificerats av 

den tyska behöriga myndigheten, med hänvisning till skyddet av minderåriga, utgjorde en 

lämplig åtgärd som kunde skydda barn mot information och material som var till skada för 

barnets välfärd. Att filmerna redan hade granskats och åldersmärkts av en behörig myndighet 

i ett annat medlemsland ansågs inte vara något hinder för ett fortsatt förbud. Domstolen 

klargjorde i detta hänseende att åtgärder som en medlemsstat vidtar för att skydda barns 

rättigheter inte behöver överrensstämma med andra medlemsstater eftersom skyddsnivån kan 

variera medlemsstaterna emellan på grund av moraliska och kulturella värderingar. Därför 

ansåg Domstolen att Tyskland skulle ”medges ett bestämt utrymme för skönsmässig 

bedömning”. Det tyska förbudet medförde heller inte att all saluföring av icke-granskade dvd-

filmer omfattades. Det var tillåtet att importera och sälja filmer till vuxna genom 

distributionskanaler som innefattade personlig kontakt mellan leverantören och köparen och 
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som därmed gjorde det möjligt att kontrollera att barn inte fick tillgång till skadliga varor. 

Med hänsyn till dessa faktorer ansåg Domstolen att den tyska lagstiftningen inte gick utöver 

vad som var nödvändigt för att uppnå det mål som medlemsstaten eftersträvade. Domstolen 

utförde endast en mycket flyktig undersökning av proportionalitetsprincipen, huruvida det 

fanns andra mindre restriktiva åtgärder att tillgå berördes aldrig. 

Ett ytterligare exempel när Domstolen lämnade medlemsstaten ett stort utrymme för 

skönsmässig bedömning när det kom till lämplighetsprövningen går att finna i Kommissionen 

mot Italien 
56

 där frågan handlade om ett totalförbud av släpvagnar till motorcyklar och 

mopeder då detta förbud fick en motsvarande verkan av en kvantitativ importrestriktion. 

Italien hävdade att förbudet mot släpvagnar till mopeder och motorcyklar var ändamålsenligt 

genom att det varken på gemenskapsnivå, eller på nationell nivå, fanns några regler om 

typgodkännande av nämnda släpvagnar som kunde garantera en ofarlig användning av dessa. 

Det skulle innebära att trafik med en icke typgodkänd fordonskombination bestående av 

motorcykel med släpvagn var farlig både för föraren av fordonsekipaget, och för andra 

trafikanter, på grund av bristfällig stabilitet och minskad bromsverkan. Domstolen 

konstaterade att medlemsstaten, enligt rättspraxis, hade rätt att besluta om vilken nivå som ska 

gälla för trafiksäkerheten och på vilket sätt denna nivå skulle uppnås. Eftersom nivån i fråga 

kunde variera mellan medlemsstaterna, skulle ett utrymme för skönsmässig bedömning 

medges. När det kom till frågan huruvida det fanns andra mindre restriktiva åtgärder att tillgå 

istället för ett totalförbud klargjorde Domstolen att ”Även om det är riktigt att det är den 

medlemsstat som åberopar ett tvingande krav för att motivera ett hinder för den fria 

rörligheten för varor som ska visa att dess lagstiftning är ändamålsenlig och nödvändig för 

att uppnå de legitima mål som medlemsstaten eftersträvar, kan denna bevisbörda inte 

innebära ett krav på att denna medlemsstat, med säkerhet, ska visa att ingen annan 

upptänklig åtgärd gör det möjligt att uppnå nämnda mål under samma villkor”.
57

 Utan att gå 

in på närmare detaljer ansåg Domstolen att det nationella förbudet var ägnat att leda till att 

säkerställandet av trafiksäkerheten uppnåddes och att åtgärden därmed var lämplig.  
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3.2 Åtgärder som kan vidtas av medlemsstaterna 

3.2.1 Förbud, licenser och tillstånd 

När en medlemsstat ska besluta om hur ett åberopat intresse ska skyddas finns en rad olika 

åtgärder att tillgå. Åtgärderna kan variera från olika totalförbud, krav om licenser till diverse 

olika tillståndsprövningar. I allmänhet tycks EU-domstolen finna att en nationell regel som 

förbjuder import eller export är oproportionerlig, eftersom det som regel går att finna andra 

mindre restriktiva alternativ.
58

  

I Kommissionen mot Österrike
59

 hade Österrike infört ett förbud mot tung trafik med 

lastbilar som vägde mer än 7,5 ton och som användes för transport av vissa varor på en 

mycket viktig del av en motorväg. Domstolen ansåg i detta fall att det inte på ett övertygande 

sätt hade visats att de österrikiska myndigheterna, vid utarbetandet av den ifrågasatta 

förordningen, hade tagit tillräcklig hänsyn till huruvida målsättningen att minska utsläppen av 

föroreningar kunde uppnås genom andra metoder med mindre restriktiv inverkan på den fria 

rörligheten. Antagandet av trafikförbudet var ”ett åsidosättande av proportionalitets-

principen”. 

Ännu ett fall där importförbud inte ansågs vara lämpligt var i ANETT,
60

där spansk 

lagstiftning förbjöd innehavare av försäljningsställen för tobak att bedriva import av 

tobaksvaror från andra medlemsstater. Spaniens argument till stöd för förbudet var bland 

annat för att skydda kontroller i skatte- och tullhänseende, skydda folkhälsan och att förbudet 

var till fördel för konsumentskyddet. Spanien påstod även att konsekvensen av ett 

upphävande av förbudet skulle innebära en orimligt stor konkurrensfördel för innehavarna av 

försäljningsställena för tobak, samt att ett upphävande inte skulle komma konsumenterna till 

godo. Domstolen avslog samtliga argument. Ingen av dessa skäl ansågs vara anledning nog 

till att införa en restriktion av den fria rörligheten för varor och Domstolen förklarade 

korthugget att förbudet inte kunde anses motiverad för att uppnå de mål som angetts. 

Förbudet var inte lämpligt. 
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Vid osäkerhet om faktiska eller rättsliga omständigheter lämnar Domstolen gärna över 

nödvändighetsprövningen till de nationella domstolarna. I Gourmet,
61

 ställdes frågan om 

svensk lag, som förbjöd reklam för alkoholhaltiga drycker i periodiska tidsskrifter i syfte att 

bekämpa alkoholmissbruk, var lämplig och proportionerlig.  Domstolen konstaterade först att 

det inte framkommit några uppgifter i målet som gav anledning att tro att de folkhälsoskäl 

som åberopats av den svenska regeringen hade missbrukats eller utnyttjats för att diskriminera 

varor från andra medlemsstater eller indirekt skydda vissa inhemska produkter. Sedan 

konstaterade Domstolen att för att kunna göra en bedömning huruvida reklamförbudet var 

proportionerligt (särskilt vid bedömningen om det eftersträvade målet kunde uppnås genom 

förbud eller begränsningar som var mindre omfattande, eller som påverkar handeln inom 

gemenskapen i mindre utsträckning), krävdes en noggrann undersökning av de faktiska och 

rättsliga förhållandena i medlemsstaten, något som Domstolen ansåg att den nationella 

domstolen var bättre lämpad att bedöma. 

En annan omständighet som medför att Domstolen lämnar över 

proportionalitetsbedömningen till nationell domstol är när uppgifter, som krävs för att en 

ordentlig bedömning ska kunna göras, saknas. I Lahousse
62

 hade två företagsledare åtalats för 

att ha sålt och monterat utrustning i syfte att öka mopeders motoreffekt och hastighet. Belgien 

hade, genom att tillämpa direktiv 2002/24
63

 analogt, lagstiftat att det harmoniserade förbudet 

om otillåten förändring av tvåhjuliga mopeder skulle omfatta alla mopeder som fördes i trafik 

på land. Det belgiska förbudet mot prestationshöjande åtgärder på mopeder gällde således 

även fordon som var avsedda för tävlingsbruk och för terrängkörning. Domstolen klargjorde, 

för det första, att för att en komponent eller en separat teknisk enhet skulle kunna omfattas av 

systemet för typgodkännande enligt direktivet, måste produkterna hänföra sig till ett fordon 

som är tillämpligt enligt direktivet. För det andra fanns det, i princip, inget som hindrade ett 

analogt tillämpande av systemet för typgodkännande enligt direktivet, men i sådana fall var 

medlemsstaten skyldig att iaktta unionsrätten, i synnerhet artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF. I 

detta fall ansåg Domstolen att Belgiens allmänna förbud mot att sälja och använda utrustning 

som ökade effekten och/eller hastigheten för mopeder troligtvis inte kunde anses 

proportionellt. Domstolen menade att det borde övervägas huruvida en mindre ingripande 

åtgärd än ett allmänt förbud var tänkbart, genom vilken trafiksäkerheten skulle kunna 
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säkerställas på ett lika effektivt sätt. Eftersom Domstolen saknade upplysningar om detta 

hänsköts ärendet till den nationella domstolen för en grundlig undersökning om så var fallet. 

I allmänhet tycks det som att Domstolen, i mål om förhandsavgörande, föredrar regler om 

godkännande (eller motsvarande) snarare än förbud. I Schreiber
64

 fann Domstolen att ett 

italienskt system om föregående godkännande av biocidprodukter före de släpptes på den 

nationella marknaden var lämpligt i syfte att skydda folkhälsan, detta trots att produkten redan 

salufördes i en annan medlemsstat (Tyskland) utan vare sig föregående godkännande eller 

registrering. Bara för att en medlemsstat har mindre ingripande regler betyder det inte, enligt 

Domstolen, att en annan medlemsstats hårdare reglering per automatik ska anses som 

oproportionerlig.  

I fördragsbrottsmål, däremot, verkar domstolen vara betydligt mer kritisk till åtgärder med 

motsvarande verkan av handelsrestriktioner. I Kommissionen mot Belgien 
65

 hade Domstolen 

att avgöra huruvida den Belgiska regleringen om föregående godkännande av automatiska 

brandlarmssystem med punktdetektorer var fördragsenligt. Domstolen ansåg att det var 

oproportionerligt att Belgien inte beaktat de kontroller av brandlarmen som utförts i andra 

medlemsstater. Det menades att avgifterna för det belgiska godkännandeförfarandet, var 

oproportionerliga i den mån liknande prov och kontroller redan utförts i 

ursprungsmedlemsstaten. Domstolen framhöll att även då det åligger medlemsstaterna att 

besluta hur långtgående skyddet för människors hälsa och liv ska vara, kan en restriktion av 

den fria rörlighet för varor bara vara motiverad under förutsättning att åtgärden är nödvändig 

för att uppnå målet och att det är förenligt med proportionalitetsprincipen. De skäl som en 

medlemsstat kan åberopa ska åtföljas av ändamålsenlig bevisning eller en bedömning av 

lämpligheten och proportionaliteten av åtgärden med tillhörande uppgifter till stöd för dess 

argument. Belgien hade inte, på ett ändamålsenligt sätt, visat att regleringen om föregående 

godkännande av brandlarmssystem var nödvändig, eller på annat sätt var förenlig med 

proportionalitetsprincipen. Åtgärden stod därför inte i proportion till syftet.
66

  

 I Ahokainen
67

 medgav Domstolen att ett krav på förhandstillstånd för import av 

odenaturerad etylalkohol (sprit) med en alkoholhalt som överstiger 80 volymprocent förvisso 
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i princip stred mot gemenskapsrätten. Men, eftersom de finska bestämmelserna hade till syfte 

att förebygga samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga 

ämnen och genom detta motverka alkoholmissbruk, kunde åtgärden eventuellt anses 

proportionell. Det beslutades dock att proportionalitetsbedömningen skulle avgöras av den 

nationella domstolen som, enligt Domstolen, var bättre lämpad att noggrant kunna undersöka 

de rättsliga och faktiska omständigheterna som fanns att tillgå. Domstolen uppmanade den 

nationella domstolen att särskilt undersöka om de konkreta åtgärder (i form av 

förhandstillståndskrav) som hade vidtagits av Finland utgjorde en effektiv åtgärd för att 

motverka missbruk till följd av att sprit förtärs som dryck eller huruvida mindre restriktiva 

åtgärder skulle ha kunnat säkerställa ett liknande resultat.  

Domstolen har, i Canal Satélite Digital,
68

 listat fyra punkter som särskilt ska beaktas vid 

proportionalitetsbedömningen när det gäller nationella bestämmelser som föreskriver en 

skyldighet om förhandstillstånd: 

 Förhandstillståndet måste grundas på objektiva och icke-diskriminerande kriterier 

som är kända på förhand. 

 Redan utförda kontroller (i samma stat eller i en annan medlemsstat) ska inte 

behöva utföras igen. 

 Förfarandet kan endast vara nödvändigt om efterkontroller medför att de utförs för 

sent för att kunna vara effektiva. 

 Tidsåtgång och kostnader för förfarandet får inte avskräcka berörda operatörer från 

att genomföra sina planer. 

Principen om ömsesidigt erkännande som återfinns i andra punkten ovan
69

 syftar till att 

begränsa omfattningen av förhandskontroller som, i praktiken, hindrar den fria rörligheten för 

varor, genom att förhindra att samma kontroller utförs två gånger.
70

 Domstolen menar att 

sådana dubbla kontroller antingen utgör en förtäckt begränsning av handeln eller är 

oproportionerliga. I målet Kommissionen mot Portugal
71

 vidareutvecklade Domstolen denna 

linje och sade att även om det står medlemsstaten fritt att kräva att en produkt, som redan har 

godkänts i en annan medlemsstat, måste genomgå ett nytt undersöknings- och 

godkännandeförfarande, är de dock skyldiga att bidra till en lättnad av kontrollerna i handeln 
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inom gemenskapen. Medlemsstaterna får således inte kräva ”onödiga” analyser eller tester, 

om samma analyser och tester redan har utförts i en annan medlemsstat och myndigheterna 

har möjlighet att få tillgång till resultaten. ”För att noga iaktta denna skyldighet” krävs att de 

nationella organen, vars uppgift det är att pröva ansökningarna, ”intar en aktiv hållning”. 

Medlemsländerna måste också säkerställa att de behöriga godkännandeorganen samarbetar 

med varandra i syfte ”att underlätta de förfaranden som ska följas för att få tillträde till den 

nationella marknaden av värdlandet”.
72

  

3.2.2 Etikettering och märkning 

Märkning och etikettering har varit en av Domstolens favoritlösningar till många 

proportionalitetsproblem beträffande livsmedel.
73

 Detta kan till exempel utläsas i 

Kommissionen mot Italien
74

 där Italien hade lagstiftat om att kakao- och chokladprodukter 

som även innehöll annat vegetabiliskt fett än kakaosmör måste säljas under 

försäljningsnamnet chokladersättning. Domstolen medgav att skyldigheten att använda ett 

annat försäljningsnamn i och för sig inte uteslöt import, däremot kunde det försvåra 

saluföringen av varorna och även orsaka merkostnader för importören i och med tvånget av 

ompaketering. Dessutom ansåg Domstolen att det fanns en risk att namnet chokladersättning 

kunde inverka negativt på konsumenternas uppfattning om varorna i fråga. Domstolen fann 

att så länge kakao- och chokladvarorna innehöll de minimihalter som krävdes enligt direktiv 

73/241,
75

 behöll produkterna de egenskaper som konsumenterna förväntade sig när de köpte 

produkter med namnet choklad. Därför kunde en neutral och objektiv märkning säkerställa att 

konsumentskyddet uppnåddes, istället för att ändra försäljningsnamnet. Den Italienska 

lagstiftningen var varken lämplig, nödvändig eller på annat sätt proportionell med hänsyn till 

syftet att skydda konsumenterna.
76

  

I Guimont,
77

 bestod frågan i huruvida det var fördragsenligt med ett förbud att saluföra 

kantlös ost under beteckningen Emmentalerost i medlemsstaten Frankrike. Domstolen 
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menade att även om det förelåg skillnad i mognadsprocessen mellan Emmentalerost med och 

utan kant, och detta visserligen skulle kunna vilseleda konsumenten, var det ändå tillräckligt 

att låta beteckningen Emmentalerost åtföljas av en ”lämplig uppgift i fråga om denna 

skillnad.”
78

 Och i Alfa Vita
79

Konstaterade Domstolen att det visserligen kunde vara motiverat 

att vidta åtgärder för att undvika att konsumenterna förväxlar traditionella bagerivaror och 

bake off-varor, men att konsumentskyddet kunde ”uppnås genom åtgärder med mindre 

begränsad verkan för saluföringen av bake off-varor, såsom lämplig information och 

märkning”.
80

 Denna betoning av vikten att lämna information genom märkning syftar till att 

göra det möjligt för konsumenter att göra ett medvetet val snarare än att ha valet begränsat av 

statlig involvering.
81

 

Nationella bestämmelser som reglerar innehåll och språk av själva etiketten kan dock 

skapa vissa problem för den fria rörligheten av varor eftersom etiketten kan behöva ändras 

beroende på i vilket land varan säljs. Av denna anledning har domstolen hindrat onödiga 

ändringar i etiketter, något som Kommissionen mot Belgien
82

 visar. Belgien hade ett lagstiftat 

krav om att livsmedel med tillsatta näringsämnen skulle vara märkta med det 

anmälningsnummer som tillsynsmyndigheten för livsmedel vid Ministeriet för folkhälsa och 

miljö hade lämnat vid förhandskontroller av nämnda varor. Belgiens argument för kravet på 

märkning var att det redan fanns motsvarande skyldigheter i andra medlemsstater, att 

skyldigheten att ange anmälningsnumret på etiketten kunde vara till nytta vid saluföring av de 

aktuella varorna utanför Belgien eftersom anmälningsnumret, i brist på harmonisering, 

påvisade förekomsten av en hälsokontroll, samt att eventuella merkostnader för märkningen i 

slutändan skulle falla på konsumenterna. Domstolen var föga imponerad av Belgiens 

argument och klargjorde, för det första, att en medlemsstats underlåtenhet att följa 

gemenskapsrätten inte på något sätt rättfärdigar andra stater till att göra samma sak. För det 

andra, att anmälningsnumrets eventuella användbarhet vid handel i andra medlemsstater, inte 

medförde att kravet på märkning slutade att skapa hinder för införsel av varorna till den 

belgiska marknaden. Slutligen, trots det faktum att merkostnaderna för märkningen skulle 

”vältras över” på konsumenterna, innebar dessa kostnader ett hinder för de ekonomiska 

aktörerna då kravet kunde ha en avskräckande verkan. Domstolen ansåg heller inte att själva 

anmälningsnumret gav information av sådant värde att kravet kunde anses vara berättigat med 
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hänsyn till skyddet för folkhälsan. Dessutom var åtgärden inte nödvändig eftersom etiketterna 

innehöll andra uppgifter som var mer ändamålsenliga för att uppnå syftet att skydda 

konsumenterna.
83

  

3.3 Proportionalitet och folkhälsa 

Hitintills har fokus legat på domstolens allmänna inställning till proportionalitet. Vi 

övergår nu till att behandla tillämpningen av proportionalitetsprincipen inom det specifika 

området folkhälsa, ett område där det tycks som att domstolen fruktar att undantaget till 

regeln om fri rörlighet av varor kan missbrukas. Detta kan till exempel utläsas av 

Kommissionen mot Spanien
84

 där Spanien hade uppställt en skyldighet att söka 

förhandstillstånd för försäljning av medicinalväxtbaserade produkter före eventuell 

försäljning i landet. Domstolen betonade särskilt att denna skyldighet ”endast anses vara 

förenlig med proportionalitetsprincipen om den i varje enskilt fall verkligen är nödvändig för 

att garantera skyddet för folkhälsan”
85

 och att proportionalitetsbedömningen av en åtgärd 

som skapats till skydd för folkhälsan och som hindrar den fria rörligheten för varor således 

ska ”grundas på en grundlig utvärdering i varje enskilt fall av den risk som den medlemsstat 

som åberopar artikel 30 EG anser föreligga”
86

 

I vissa fall instämmer Domstolen med medlemsstatens argumentering, som till exempel 

Schwarz
87

 visar. Enligt Österrikisk lag var det förbjudet med försäljningsautomater (så kallade 

tuggummi- och godisautomater) som saluförde oförpackad konfektyr. Trots att samma varor 

kunde saluföras i andra medlemsländer (Tyskland) och trots att det inte gick att använda 

samma maskiner till konfektyr som var portionsförpackade som till de som var oförpackade, 

accepterade Domstolen motiveringen till skydd för folkhälsan ”eftersom oförpackade varor 

tidigare försämrats på grund av fukt eller insekter, särskilt myror, i försäljningsautomaternas 

behållare.”
88

 Domstolen accepterade även argumentet att lagstiftningen avsevärt ökade 

säkerheten för konfektyren på grund av att ”konsumenter som köper oförpackad konfektyr i 

försäljningsautomater oundvikligen måste röra vid varan och uttagsluckan med bara och 
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otvättade händer.”
89

 Domstolen tillade att det förelåg ”en verklig risk för att uttagsluckan 

förorenas av sjukdomsalstrande bakterier och för att dessa bakterier förs vidare till den vara 

som kunden plockar ut.”
90

 Domstolen konstaterade att den österrikiska lagen utgjorde en 

adekvat och proportionerlig åtgärd till skydd för folkhälsan. 

I andra fall ingriper Domstolen och förklarar att den nationella åtgärden är oförenlig med 

gemenskapsrätten. Kommissionen mot Italien
91

 är ett exempel på detta. Kommissionen hade 

uppmärksammat ett flertal klagomål om import- och försäljningshinder av energidrycker 

innehållande koffein och taurin i Italien. De italienska myndigheterna hade först förbjudit 

drycker innehållande taurin, men sedan ändrat inställning och tillåtit försäljningen dock under 

förutsättning att koffeinhalterna inte fick överstiga 125 mg/l. Det ska tilläggas att kända 

varumärken, såsom Red Bull, CULT och GUVI kännetecknades av att de innehöll en 

koffeinhalt som varierade mellan 250 och 320 mg/l och ofta innehöll ämnet taurin. Trots 

Domstolens skriftligen förfrågan om skälen bakom den aktuella restriktionen, var det 

”fortfarande oklart vilken den rättsliga grunden är i den italienska lagstiftningen för detta 

förbud.”
92

 Det yttrandet från CSS som de italienska myndigheterna hade ställt till sin grund 

för förbudet mot att sälja dessa drycker, hade även förfallit, och CSS hade därefter konstaterat 

att dryckerna enligt aktuella vetenskapliga rön inte föranledde någon anledning till oro för 

folkhälsan. Den italienska regeringen hade varken visat att förbudet mot att sälja 

energidrycker vars koffeinhalt överstiger en viss gräns var ”nödvändigt eller att det var 

proportionerligt för att skydda folkhälsan”
93

.  

Rosengren m.fl.
94

 är ytterligare ett exempel av Domstolens noggranna granskning av 

proportionaliteten av nationella åtgärder som är motiverade med hänsyn till folkhälsan. I 

Sverige fanns ett nationellt förbud för privatpersoner att direktimportera alkohol utan att själv 

transportera varan. Motiveringen bakom denna restriktion grundades på behovet av en allmän 

begränsning av alkoholkonsumtionen i landet. Domstolen konstaterade att förbudet 

visserligen kunde begränsa konsumenternas inköpskällor och i viss mån kunde bidra till att 

förebygga skadeverkningarna av nämnda drycker genom att anskaffningen försvåras. Det 

fanns dock möjlighet för konsumenten att beställa nämnda varor från Systembolaget som då, i 
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princip, var skyldig att anskaffa alkoholdrycken. I och med detta ansåg Domstolen att 

regleringen snarare syftade att reglera distributionskanalerna för import av alkoholdrycker än 

att begränsa alkoholkonsumtionen i riket. Den svenska regeringen gjorde även gällande att 

förbudet hade till syfte att skydda ungdomar från alkoholkonsumtionens skadeverkningar 

genom att styra efterfrågan till Systembolaget, som endast fick sälja alkoholdrycker till 

personer som fyllt 20 år. Eftersom förbudet dock drabbade alla, oavsett ålder, ansåg 

domstolen att det var ”således uppenbart att förbudet går utöver vad som är nödvändigt för 

att uppnå det eftersträvade målet att skydda ungdomar från alkoholkonsumtionens 

skadeverkningar.”
95

 Behovet av de ålderskontroller som Systembolaget utförde, ansågs i och 

för sig lämpligt för att skydda ungdomarna i fråga, dock framgick det i målet att nämnda 

ålderskontroller ibland överfördes till tredje man genom ombud som levererade 

alkoholdrycker utanför Systembolagets lokaler, exempelvis till livsmedelsbutiker eller 

bensinstationer. Domstolen ansåg att ålderskontrollen inte kunde vara ”klart fastställd eller 

möjlig att kontrollera” särskilt när Systembolaget levererade alkoholdrycker ”med post eller 

allmänt kommunikationsmedel till lämplig hållplats eller station”.
96

 Vid dessa förhållanden 

kunde det inte garanteras att ålderskontrollen, till vilka alkoholdrycker lämnas ut, var 

fullkomligt effektiv under alla omständigheter. Därför ansåg Domstolen att det syfte som 

eftersträvas med det aktuella systemet endast delvis kunde uppnås. Således kvarstod frågan 

huruvida målet att skydda ungdomars hälsa kunde uppnås på ett minst lika effektivt sätt 

genom andra åtgärder ”som inte undergräver principen om fri rörlighet för varor i samma 

utsträckning och som kan ersätta det aktuella förbudet”
97

. Kommission hade i målet 

föreslagit att ålderskontroller kunde genomföras genom en importdeklaration i vilken 

adressaten till de importerade varorna skulle intyga sin ålder. Domstolen tycktes föredra en 

sådan lösning eftersom det inte hade framkommit att ”ett sådant system, förenat med 

lämpliga straffrättsliga sanktioner vid överträdelser, nödvändigtvis vore mindre effektivt än 

det system som tillämpas av Systembolaget.”
98

 Domstolen avslutade med att fastslå att 

importförbudet inte stod i proportion till syftet att skydda ungdomar mot 

alkoholkonsumtionens skadeverkningar. 

                                                 
95

 Mål C-170/04 Rosengren m.fl. REG 2007, s. I-04071, p. 51. 
96

 Mål C-170/04 Rosengren m.fl. REG 2007, s. I-04071, p. 53. 
97

 Mål C-170/04 Rosengren m.fl. REG 2007, s. I-04071, p 55. 
98

 Mål C-170/04 Rosengren m.fl. REG 2007, s. I-04071, p. 56. 



28 

 

En noggrann granskning av proportionaliteten gjordes även i Kommissionen mot 

Frankrike.
99

 I detta fall hade Frankrike infört ett system med förhandstillstånd för 

processhjälpmedel och livsmedel som har framställts med användning av processhjälpmedel 

från andra medlemsstater. I praktiken medförde detta system att det rådde ett totalförbud för 

import och försäljning av varor som inte fått ett förhandstillstånd. Domstolen medgav att 

Frankrike i och för sig hade en viss skönsmässig frihet beträffande omfattningen av 

skyddsåtgärder för liv och hälsa, samt att detta skönsmässiga utrymme ökades när 

vetenskaplig osäkerhet råder angående ämnen som används vid tillverkning av livsmedel, det 

nationella förbudet var dock tvunget att ”grundas på en ingående bedömning”
100

 av den risk 

som medlemsstaten ansåg föreligga. Det underströks att proportionalitetsprincipen måste 

iakttas vid medlemsstatens utövande av sin rätt till skönsmässig bedömning, att de vidtagna 

åtgärderna skulle begränsas till vad som verkligen var nödvändigt för att garantera skyddet för 

folkhälsan, och att detta skulle innebära att åtgärderna var proportionerliga i förhållande till 

det eftersträvade syftet i den mån att de inte skulle kunna uppnås genom åtgärder med en 

mindre begränsande verkan på handeln inom gemenskapen. Motivet bakom det nationella 

systemet med förhandstillstånd var de potentiella hälsoriskerna som vissa kategorier av 

processhjälpmedel utgjorde. Domstolen ansåg dock att detta argument inte höll, genom att om 

det fanns risker avseende vissa kategorier av processhjälpmedel ”ska dock den nationella 

lagstiftningen vara målinriktad och uppenbart motiverad med hänsyn till dessa kategorier 

och den ska inte omfatta alla processhjälpmedel eller alla livsmedel som har framställts med 

användning av processhjälpmedel som inte tillhör de farliga eller tvivelaktiga 

kategorierna.”
101

 Således räckte det inte med att grunda motiveringen på potentiella risker 

som dessa ämnen kan medföra. Domstolen ansåg att det franska systemet med 

förhandstillstånd, som medförde ett kategoriskt förbud mot varor utan tillstånd utan att det 

gjordes någon skillnad mellan olika varor eller olika hälsorisker, var oproportionerligt. Att 

processhjälpmedel lagligen tillverkades och/eller salufördes i andra medlemsstater bidrog 

också till Domstolens åsikt. Skyddet för folkhälsa kunde försäkras genom andra mindre 

restriktiva åtgärder. Domstolen tillade även att det faktum att ingen (eller nästan ingen) av de 

andra medlemsstaterna hade ett liknande system för förhandstillstånd hade relevans vid 

bedömningen av de sakliga skäl som anförts avseende den franska lagstiftningen, bland annat 
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gällande lagstiftningens proportionalitet. Åtgärden var således varken nödvändig eller 

proportionerlig. 

I de fall Domstolen saknar relevant information om rättsliga eller faktiska 

omständigheter, måste dock ärendet lämnas över till den nationella domstolen för att avgöras, 

även när det gäller områden där det finns risk att undantaget till regeln om fri rörlighet av 

varor kan missbrukas. I Solgar Vitamin's
102

 ställdes bland annat frågan om Frankrike, kunde 

beakta olika konsumentgruppers varierande grad av känslighet vid fastställandet av 

maximikvantiteter gällande vitaminer och mineralämnen som får användas vid tillverkningen 

av kosttillskott, dels huruvida beaktandet av denna variation fick leda till att 

maximikvantiteten tillämpades på hela befolkningen, trots att den var anpassad efter en 

känslig konsumentgrupp. Domstolen konstaterade att en befolknings varierande känslighet 

kan utgöra en del av en vetenskaplig riskbedömning vid fastställandet av övre 

säkerhetsgränser för intag av vitaminer och mineraler. Dock måste denna skönsmässiga 

bedömning, med avseende på skyddet för folkhälsan, iaktta proportionalitetsprincipen. 

Domstolen menade att åtgärderna måste begränsas till ”vad som verkligen är nödvändigt för 

att garantera skyddet för folkhälsan”.
103

 För att visa att den franska lagstiftningen var 

nödvändig, krävdes att det mot ”bakgrund av (de) nationella kostvanorna och med hänsyn till 

resultaten av internationell vetenskaplig forskning”, kunde visas att lagstiftningen var 

”nödvändig för att effektivt skydda de intressen och, särskilt, att saluföringen medför en 

verklig risk för folkhälsan”.
104

  Således ansåg Domstolen att medlemsstaten var tvungen att, 

dels visa att maximikvantiteterna var nödvändig för att kunna garantera skyddet av hälsan för 

känsliga konsumenter och, dels visa att syftet inte kunde uppnås genom åtgärder med mindre 

begränsande verkan på handeln inom unionen. I detta sammanhang tog Domstolen tillfället i 

akt och föreslog att den hänskjutande domstolen skulle pröva huruvida ”en lämplig märkning, 

som ger konsumenterna upplysningar om de ifrågavarande kosttillskottens art, vilka 

ingredienser som ingår däri samt deras egenskaper, utgör en åtgärd som gör det möjligt att 

garantera skyddet för de nämnda personernas hälsa, i synnerhet för att undvika skadlig 

verkan vid överdrivet intag av de berörda näringsämnena”.
105

 Domstolen tog även upp 

frågan huruvida bristen på näringsmässigt behov kunde ha någon betydelse vid ”den 

grundliga utvärdering” som skulle företas av medlemsstaten vid riskbedömningen för 
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folkhälsan och påpekade att ”avsaknaden av ett sådant näringsmässigt behov inte i sig (kan) 

motivera ett totalt förbud mot saluföring av livsmedel”
106

 Domstolen avslutade dock med att 

det hänskjuta ärendet till den nationella domstolen för en bedömning, vilken då skulle göras 

med utgångspunkt i det enskilda fallet. 

3.4 Proportionalitet och principen om god förvaltning  

Ett ”gott styre” av medlemsstaterna blir alltmer viktigt när det kommer till frågan om 

proportionalitet av nationella åtgärder. Detta betonades särskilt i Greenham och Abel
107

. 

Greenham och Abel hade åtalats för försäljning av förvanskade livsmedel genom att saluföra 

produkter (kosttillskottet ”Juice Plus + grönsaksblandning och Juice Plus + fruktblandning”) 

vilka tillförts substansen ”koenzym Q10”. Ämnet Q10 var inte godkänt i Frankrike som 

livsmedel (däremot var det godkänt i ett antal andra medlemsstater). Domstolen ansåg att, det 

av handlingarna i målet, verkade som att de aktuella livsmedlen importerats från en annan 

medlemsstat där de lagligen tillverkats och/eller saluförts och att Frankrikes lagstiftning 

därför bröt mot artikel 34, dock kunde denna överträdelse motiveras enligt artikel 36 förutsatt 

att följande villkor var mötta: 

 De nationella reglerna måste sörja för ett förfarande som möjliggör för de 

ekonomiska aktörerna att få ett näringsämne registrerat på den nationella 

förteckningen över tillåtna ämnen.  

 Detta förfarande skall vara lättillgängligt och skall kunna avslutas inom rimlig tid.  

 Om ansökan leder till ett avslag, skall talan kunna väckas mot avslagsbeslutet i 

domstol. 

 En ansökan om registrering av ett näringsämne på den nationella förteckningen 

över tillåtna ämnen kan endast avslås av de nationella myndigheterna om ämnet 

medför en verklig risk för folkhälsan. 

 Orsaken till ett förbud mot saluföring av livsmedel med tillsatser av näringsämnen 

ska grundas på en ”grundlig utvärdering av den risk” som medlemsstaten anser 

föreligga. Denna utvärdering skall ske utifrån de mest tillförlitliga vetenskapliga 

uppgifter som finns tillgängliga och de senaste resultaten av den internationella 
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forskningen. Staten måste även kunna visa att de vidtagna åtgärderna är 

proportionerliga.
108

 

Domstolen ansåg dock att det ankom på den nationella domstolen att bedöma om förbudet att 

saluföra livsmedlen i fråga, under de faktiska och rättsliga omständigheter som var 

karakteristiska för situationen i den aktuella medlemsstaten, uppfyllde de krav som 

gemenskapsrätten ställer för att en begränsning av den fria rörligheten av varor skall vara 

motiverad.  

För att tillgodose proportionalitetsprincipen krävs det, med andra ord, ett tillgängligt 

tillståndsförfarande för den sökande. Detta förfarande måste uppfylla principen om god 

förvaltning. I Mickelsson och Roos
 109

 utvecklades detta ytterligare genom att Domstolen 

uttalade att de behöriga nationella myndigheterna måste arbeta proaktivt. Mickelsson och 

Roos hade åtalats för att olagligen framfört sina vattenskotrar i vattenområde som inte var 

allmän farled. Vid tidpunkten för målet vid den nationella domstolen hade det inte ännu 

meddelats några föreskrifter som anvisade vilka andra vattenområden som vattenskotrar fick 

användas på, annat än de allmänna farleder som var avsedda för tung yrkessjöfart. Den 

svenska lagstiftningen (vattenskoterförordningen) stadgade att behörig myndighet 

(Länsstyrelsen) fick besluta vilka vattendrag, utöver de allmänna farlederna, som 

vattenskotrar fick framföras i. Domstolen ansåg att ett allmänt förbud gick utöver vad som var 

nödvändigt för att uppnå målet att skydda miljön, men att vattenskoterförordningen, i princip 

kunde anses vara proportionerlig, under förutsättning att den behöriga nationella myndigheten 

hade skyldighet att vidta genomförandeåtgärder, att myndigheten faktiskt hade utövat sin 

behörighet i detta avseende, att myndigheten hade anvisat de vattenområden som uppfyllde 

kraven i vattenskoterförordningen och, slutligen, att åtgärderna hade vidtagits inom rimlig tid. 

Det var dock upp till den nationella domstolen att pröva om dessa förutsättningar var 

uppfyllda i det enskilda fallet. 

Kravet för hur proportionalitetsprincipen ska tillgodoses avspeglas även i Domstolens 

krav på att näringsidkare ska få tillräcklig förvarning om förändringar i nationell lagstiftning 

och därmed ges tillräcklig tid till anpassning av de nya reglerna. Detta kan utläsas i 

Radlberger
110

 som rörde det nya tyska pant- och återvinningssystemet. Domstolen godtog att 

systemet, som i och för sig hade en diskriminerande effekt på importörerna, kunde motiveras 
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på grund av miljöskydd. Domstolen menade att åtgärden var lämplig för att uppnå målet, 

däremot var den oproportionerlig genom det sätt på vilken åtgärden hade införts: berörda 

producenter och distributörer hade inte fått en skälig övergångsperiod för att gå över till det 

nya systemet så att de kunde anpassa sina produktionsmetoder och distributionskedjor till de 

krav som hade uppställs enligt det nya systemet.
111

  

Principen om god förvaltning när det kommer till proportionalitetsprövningen av en 

åtgärd går även att finna i målet Kommissionen mot Österrike,
112

 där det konstaterades att det 

österrikiska förbudet mot tung trafik (med lastbilar) på en mycket viktig del av en motorväg, 

vilken var en av huvudlederna för landtransporter mellan vissa medlemsstater, av miljöskäl 

var oproportionerlig. En övergångsperiod på två månader var ”uppenbarligen för kort för att 

de berörda transportörerna skulle ha en rimlig möjlighet att anpassa sig efter de nya 

omständigheterna.”
113

 Domstolen ansåg även att de österrikiska myndigheterna, innan de 

antog en så långtgående bestämmelse som ett fullständigt körförbud, ”grundligt borde ha 

undersökt”
114

 om det fanns andra åtgärder som hade mindre restriktiv inverkan på den fria 

rörligheten, och då endast borde ha avstått från att anta dessa om det hade visats att de 

alternativa åtgärderna var olämpliga med tanke på det mål som eftersträvades.  

Detta beslut är inte speciellt förvånande. Om Domstolen hade kommit fram till ett motsatt 

beslut hade den fria rörligheten för varor, som utgör en av de grundläggande principerna i 

fördragets system och som ligger till grund för den inre marknaden, hotats allvarligt. Om 

medlemsstaterna helt enkelt kunde blockera en större genomfartsväg skulle de fördelar med 

geografisk specialisering av olika varor, som Unionen värnar om, helt gå förlorad när dessa 

varor inte kunde transporteras till andra platser inom Unionen. Det finns dock omständigheter 

då en medlemsstat kan blockera en viktig transportled, detta visas i Schmidberger,
115

 då 

österrikiska myndigheter hade beslutat att inte förbjuda en sammankomst rörande miljöfrågor, 

vilket ledde till att Brennermotorvägen helt stängdes av i nästan 30 timmar. Eftersom 

sammankomsten hade ägt rum efter det att en ansökan hade lämnats och godkänts av den 

behöriga myndigheten, den endast ledde till att en transportled stängdes för trafik, vid ett enda 

tillfälle, och att syftet med sammankomsten inte var att hindra handeln med en viss typ av 

varor eller med varor av ett visst ursprung, ansåg Domstolen att åtgärden var proportionerlig. 
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Den behöriga myndigheten hade även vidtagit olika slags informations- och 

organisationsåtgärder i syfte att begränsa störningarna i trafiken så långt som möjligt. 

Domstolen ansåg att demonstrationer ”av detta slag medför som regel visserligen visst besvär 

för dem som inte själva deltar i dem, i synnerhet vad gäller rörelsefriheten. Icke desto mindre 

kan dessa handlingar i princip tillåtas när syftet med desamma huvudsakligen är att offentligt 

och under lagliga former ge uttryck för en åsikt”.
116

 

3.5 Harmoniseringsdirektivens effekt på proportionalitetsprincipens 

tillämpning  

När det finns en förordning om gemensam organisation av marknaden inom ett visst 

område är det medlemsstaternas skyldighet att avhålla sig från alla åtgärder som skulle kunna 

avvika från förordningen eller äventyra den på något sätt.
117

  Enligt fast rättspraxis ska 

nationella åtgärder, inom ett område där det skett uttömmande harmonisering på unionsnivå, 

nämligen bedömas mot bakgrund av harmoniseringsåtgärdens bestämmelser och inte mot 

bakgrund av de primärrättsliga bestämmelserna.
118

 Även regleringar som på något sätt hindrar 

att de mekanismer som föreskrivs i den gemensamma organisationen av marknaden fungerar 

på ett tillfredsställande sätt är oförenliga, särskilt om de inverkar på till exempel prisbildning 

eller företagens struktur.
119

 Frågan är då vilken effekt ett föreskrivet minimiskydd i ett 

harmoniseringsdirektiv kan ha på tillämpningen av proportionalitetsprincipen? 

I mål MAFF
120

 ifrågasattes det om Storbritannien, med stöd av Art 36 FEUF
121

 (och, i 

synnerhet, med hänsyn till allmän moral och/eller allmän ordning och/eller intresset att 

skydda djurs hälsa och liv) hade möjlighet att införa restriktioner för export av levande kalvar 

i syfte att undvika uppfödning av kalvar i kalvbås. Direktiv 91/629 innehåller regler för att 

skydda kalvar som hålls instängda för uppfödning och gödning och är en så kallad 
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minimireglering.
122

 Enligt Förenade kungarikets nationella lagstiftning var systemet med så 

kallade ”kalvbås” förbjudet sedan januari 1990. Medlemsstaterna får dock, enligt direktivet, 

bibehålla eller tillämpa strängare bestämmelser, avseende skyddet för kalvar inom sina egna 

territorier, än de som fastställts i direktivet. Uppfödning i kalvbås är således ett system som 

andra medlemsstater tillämpar i överrensstämmelse med direktivets minimireglering. 

Domstolen klargjorde att ett sådant förbud mot export av kalvar både skulle påverka 

marknadens struktur och ha en synnerlig påverkan på marknadens prisbildning, vilket skulle 

hindra att den gemensamma organisationen av marknaden fungerade på ett tillfredsställande 

sätt. Åtgärden var att betrakta som ett kvantitativt exporthinder. Domstolen medgav sedan att 

gemenskapsrätten på sitt nuvarande stadium inte hindrar att en medlemsstat bibehåller eller 

inför strängare regler, i syfte att skydda djuren, så länge kraven tillämpas utan åtskillnad 

mellan kalvar på den egna marknaden och kalvar avsedda för export, och under förutsättning 

att dessa åtgärder endast tillämpas inom medlemsstatens territorium. Domstolen fortsatte 

sedan att konstatera att Gemenskapslagstiftaren, vid upprättandet av direktivet, strävat efter att 

förena djurskyddsintresset med intresset av att den gemensamma marknaden skulle fungera 

på ett tillfredsställande sätt, samt, att det genom såväl direktivets lydelse, som av dess 

sammanhang och de mål som eftersträvas genom direktivet, visade att det fastställts ett 

gemensamt lägsta minimiskydd för kalvar som hålls instängda. Direktivet föreskriver 

harmonisering i frågan om just intresset att skydda djurs hälsa och liv och därför var 

tillämpningen av Art 36 FEUF är inte längre möjlig.
123

  

Det framgår från rättspraxis att medlemsstaterna inte kan förlita sig på att få behålla sin 

befogenhet att anta strängare nationella åtgärder när ett harmoniseringsdirektiv har trätt i kraft 

om detta riskerar att påverka den gemensamma marknaden på ett negativt sätt, detta även när 

harmoniseringsdirektivet endast fastställer minimikrav.
124

 

Ett tidigare mål som även det behandlar en intresseavvägning mellan å ena sidan djurs 

välbefinnande (i detta fall slaktdjur under transport) och å andra sidan fri rörlighet av varor 

(transporter av nämnda slaktdjur) är Monsees.
125

 I detta fall tycks ett harmoniseringsdirektiv 

som ännu inte trätt i kraft vara tillräckligt för att Domstolen ska förhålla sig mycket kort 
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gällande proportionalitetsbedömningen i frågan. Direktiv 95/29
126

 antogs före tidpunkten för 

de faktiska omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, men fristen för 

införlivandet hade dock inte löpt ut. Först konstaterade Domstolen att det fanns möjlighet för 

en medlemsstat att behålla restriktioner för den fria rörligheten för varor som grundades på 

hänsyn till intresset att skydda djurs liv och hälsa med stöd av art 36 FEUF, samt, att en 

prövning om huruvida de nationella reglerna gick utöver vad som var nödvändigt för att 

uppnå målet skulle utföras. Sedan konstaterades att den österrikiska lagstiftningen gjorde i 

stort sett all internationell vägtransport av slaktdjur genom Österrike omöjlig. Domstolen 

fastslog slutligen, med hänvisning till bestämmelserna i direktivet, att det fanns möjlighet att 

vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att skydda djurs hälsa, som var mindre ingripande för den 

fria rörligheten för varor.
127

 Domstolens granskning av bedömningsgrunden ”det minst 

restriktiva alternativet” underlättades eftersom direktivet redan hade behandlat vissa precisa 

bestämmelser avseende maximal transporttid, transportvillkor, intervaller för utfodring och 

vattning av djuren, minsta viloperioder och så vidare. Djurskyddsintresset hade så att säga 

redan balanserats mot transportintresset i direktivet, vilket Domstolen sedan förlitade sig på, 

trots att det ännu inte fanns någon uttömmande harmonisering på unionsnivå inom området.  

Domstolen har alltså som huvudregel att ett harmoniseringsdirektiv, i princip, ska anses 

vara ett tillräckligt effektivt medel för att uppnå de uppsatta målen för direktivet och att en 

prövning av en åtgärd därmed ska ställas mot direktivets minimireglering, vilket i sin tur gör 

att en proportionalitetsbedömning inte blir nödvändig.
128

  

Finns det då någon möjlighet att åberopa proportionalitetsprincipen vid prövning av en 

åtgärd enligt art 36 FEUF trots att det finns en uttömmande harmonisering inom området? I 

Kommissionen mot Tyskland 
129

 tvistade Kommissionen och den tyska regeringen om just 

denna fråga. Syftet med direktiv 94/62
130

 var dels att förebygga och minska 

förpackningsavfalls inverkan på miljön och därmed säkra en hög miljöskyddsnivå, och dels 

att säkerställa en väl fungerande inre marknad. Tyskland hade infört nationella regler, i syfte 

att harmonisera med direktivet, om uttag av pant av engångsförpackningar av mineralvatten 

som var beroende av hänsyn till marknadsandelen av återanvändbara förpackningar på den 
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tyska marknaden. Domstolen antog här en något annan ställning än vad den gjort i målen 

ovan. Först prövades huruvida en harmonisering på området faktiskt gjorts, det framkom då 

att formuleringarna i direktivet angående organisationen av det nationella systemet för 

återanvändning av förpackningar var alltför allmänt hållen och därmed hade ingen 

harmonisering skett. Detta medförde att proportionalitetsprincipen var tillämplig för att utröna 

om Tysklands lagstiftning var fördragsenlig eller inte. Domstolen fastslog således att en 

nationell etablering av ett system om uttag av pant av engångsförpackningar var både lämpligt 

och ägnat att leda till att det åsyftade målet uppnåddes. Däremot ansåg Domstolen att den 

tyska lagstiftningen gick utöver vad som var nödvändigt på grund av att övergångsperioden 

från det gamla systemet till det nya pantsystemet för producenterna och distributörerna inte 

var tillräckligt lång. 

Ett ytterligare fall där proportionalitetsprincipen tillämpades är i mål Aher-Waggon
131

 som 

behandlade frågan om Tyskland hade rätt att införa strängare krav på buller från lufttrafik för 

äldre flygplan som varit registrerat i en annan medlemsstat, vid ansökan om Tyskt 

trafiktillstånd, än vad som var stadgat i direktiv 83/206
132

.  Domstolen fastslog kort att 

direktivet endast avsåg en minimiharmonisering och att detta inte ska tolkas så att direktivet 

”undantar luftfarten från de allmänna bestämmelserna i fördraget”.
133

 

Proportionalitetsprincipen var därmed tillämplig och det fastslogs att den tyska lagstiftningens 

strängare bullernormer, trots att de hindrade handeln inom gemenskapen, kunde anses vara 

befogat med hänsyn till människors hälsa och skyddet för miljön, så länge det stod i 

proportion till syftet att begränsa bulleremissioner från flygplan. Domstolen ansåg tydligen 

inte att direktivet var tillräckligt för att skydda den tyska befolkningen mot buller från 

flygplan och fäste knappt någon vikt vid påstående att restriktionen behövdes på grund av att 

Tyskland är en mycket tätbefolkad stat. Hade det ansetts att direktivet var tillräckligt, skulle 

frågan lösts på annat sätt. Domstolen accepterade sedan den tyska regeringens argument att 

”det mest effektiva och lämpliga sättet att bekämpa bullerföroreningar från flygplan är att 

införa begränsningar i tillåtna bullernivåer”.
134

 Alternativet, att begränsa bulleremissioner 

genom att utföra arbeten i närheten av flygplatser, skulle medföra alltför stora kostnader. 

Domstolen tillade sedan att restriktionen endast tillämpades på möjligheten att registrera 
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flygplan i Tyskland och hindrade därmed inte flygplan registrerade i andra medlemsstater från 

att användas i Tyskland. Domstolen påpekade slutligen att ändamålsenligheten med politiken 

att gradvis utmönstra äldre flygplan ur den nationella flottan som inte iakttar de strängare 

bullernormerna skulle äventyras, om flygplan från andra medlemsstater kunde öka antalet av 

äldre plan i en omfattning som inte kan förutses av de nationella myndigheterna. Själva 

nödvändigheten av åtgärden gav inte upphov till någon problematik i detta fall. Granskningen 

av åtgärdens proportionalitet genomfördes i första hand på grundval av om det fanns några 

tillgängliga alternativ. På grund av de mycket höga kostnaderna som de alternativa åtgärderna 

medförde, kunde dessa knappast ses som realistiska alternativ, och därmed var de tyska 

restriktionerna det enda lämpliga instrumentet som fann tillgängligt. I brist på mer realistiska 

alternativ kunde Domstolen inte tillämpa kriteriet ”minst restriktiva alternativ” och det som 

återstod att göra var en intresseavvägning. Frågan som var av intresse var således att iaktta att 

Tysklands åtgärd inte hindrade användningen av flygplan registrerade i andra länder. Detta 

kan, enligt min mening, knappast betraktas som en grundlig intresseavvägning från 

Domstolens sida. 

 

4 Tillämpningen av proportionalitetsprincipen inom ramen 

för punkterna 4 till 6 i artikel 114 FEUF 

I Funktionsfördraget artikel 114, särskilt punkterna 4 till 6, är det fastställt vilka villkor 

som gäller för medlemsstaterna om de har för avsikt att avvika från unionens 

harmoniseringsåtgärder. Själva förfarandet för detta kommer inte vidareutvecklas här, 

däremot ska den roll proportionalitetsprincipen spelar belysas mer ingående. 

Förfarandet i korthet: Artikel 114 (4) ger medlemsstaterna möjlighet att behålla nationella 

åtgärder även efter en harmonisering om det är motiverat enligt art 36 FEUF eller om det är 

för att skydda miljön eller arbetsmiljön. Enligt punkt 5 får en medlemsstat införa nya 

bestämmelser om det bygger på nya vetenskapliga belägg som har anknytning till miljöskydd 

eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och 

som har uppkommit efter antagandet av harmoniseringsåtgärden. Medlemsstaten ska 

underrätta kommissionen om de planerade bestämmelserna, samt ange skälen för att införa 

dem. Enligt punkt 6 har sedan kommissionen sex månader på sig att konstatera huruvida 

dessa bestämmelser utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta 
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handelshinder mellan medlemsstaterna, samt huruvida de kommer utgöra ett hinder för en 

fungerande inre marknad, för att inom angiven tidsram sedan meddela sitt beslut om frågan. 

Proportionalitet spelar en viktig roll i kommissionens beslut, delvis på grund av 

hänvisningen till art 36 FEUF i punkt 4 och delvis på grund av hänvisningen i punkt 6 som 

innehåller det välkända kravet från art 36 att det inte får förekomma någon godtycklig 

diskriminering och inget förtäckt handelshinder, samma formel som EU-domstolen använt vid 

ett flertal tillfällen som skäl till att tillämpa proportionalitetsprincipen.
135

 Enligt detta ter det 

sig som att kommissionen i princip följer samma linje i sitt beslutsfattande som EU-

domstolens utvecklade rättspraxis. Vid en närmare granskning av kommissionens beslut kan 

olika delmoment av proportionalitetsprincipen urskiljas. Det första testet utgörs av en 

bedömning av huruvida den nya lagstiftningen som anmälts till kommissionen 

överrensstämmer med proportionalitetsprincipen, dvs ett test för att säkerställa att åtgärden 

inte är mer långtgående än vad som är lämpligt och nödvändigt för att uppnå det eftersträvade 

målet.
136

  

Det andra deltestet består av en prövning om åtgärden är förenlig med villkoret i art 

114(6) att åtgärden inte får utgöra ett hinder för en fungerande inre marknad. Kommissionen 

kom först fram till att alla nationella bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd 

kan komma att påverka den inre marknaden. Om villkoret i punkt 6 tolkas ordagrant skulle 

det medföra ett förbud att godkänna alla nationella bestämmelser som kan komma att påverka 

den inre marknaden. För att undantagsförfarandet i artikel 114 FEUF ska vara användbart 

ansåg kommissionen, i fråga om tolkningsfrågan i artikel 114(6), att den nationella åtgärden 

inte får ha en oproportionerlig effekt i förhållande till det eftersträvade målet.
137

 Denna del av 

testet är en tillämpning av proportionalitetsprincipen stricto sensu, kommissionen gör en 

avvägning mellan åtgärdens syfte och dess negativa effekter på den inre marknaden. Vid sin 

bedömning granskar kommissionen ingående effekterna på produktion, försäljning och handel 

med varorna i fråga. Det är inte bara den gränsöverskridande friheten för varor inom 

                                                 
135

 Se till exempel: Mål C-400/96 Harpegnies. REG 1998, s. I-05121, p. 34, se även Mål 174/82 Sandoz. REG 

1983, s. 02445, p. 18. Där domstolen hänvisar till sista meningen i art 36 FEUF. 
136

 1999/832/EG: Kommissionens beslut av den 26 oktober 1999, p. 105. 
137

 1999/832/EG: Kommissionens beslut av den 26 oktober 1999, p. 115. Se även: 2012/160/EU: 

Kommissionens beslut av den 1 mars 2012, efter ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/48/EG om leksakers säkerhet, p. 89. 



39 

 

gemenskapen som övervägs, det är i själva verket alla konsekvenser som har betydelse för en 

fungerande inre marknad som prövas.
138

 

Den sista delen av proportionalitetsprincipen återfinns när kommissionen beslutar i frågan 

som stadgas i 114 (5) om nationella regler som skapas ”för att lösa ett problem som är 

specifikt för den medlemsstaten”. Kommissionens utgångspunkt tycks vara att en 

harmoniserad nationell lagstiftning i princip är ett effektivt medel för att uppnå direktivets 

utsatta mål.
139

 När en medlemsstat anser det nödvändigt att införa nationella bestämmelser för 

att lösa ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter 

beslutet om en harmoniseringsåtgärd, undersöker kommissionen noga även varför direktivet 

inte anses kunna ge tillräckligt skydd för den medlemsstat som vill införa strängare 

åtgärder.
140

 Det är i samband med detta som kommissionen ger besked om direktivets 

skyddsnivå. Denna grundliga avvägning mellan å ena sidan harmoniseringens skyddsverkan 

och å andra sidan medlemslandets behov av ännu strängare åtgärder, för att till exempel 

skydda människors hälsa, är en ytterligare variation av proportionalitetsprincipen.
141

 

5 Analys 

5.1 Domstolens tillämpning 

När Domstolen tillämpar proportionalitetsprincipen medför detta inte bara en granskning 

av lagligheten utan även, i viss mån, förtjänsten av medlemsstaternas rättsliga och 

administrativa åtgärder. Detta är en anledning till att proportionalitet ofta kan uppfattas som 

ett mycket tyngande skäl till granskning.
142

 Både Ker-Optika
143

 och Kommissionen mot 

Portugal
144

 ger exempel på hur påträngande Domstolens proportionalitetsbedömning kan vara 

av en medlemsstats rättsliga åtgärder. Målen visar också Domstolens pragmatiska inställning 

till proportionalitetsprincipen då Domstolen, i Ker-Optika
145

, själv utformade ett förslag på en 

mer proportionerlig åtgärd genom att dels, separera försäljningen och rådgivningen och dels, 

föreslå att medlemsstaten lagstiftade om kundrådgivning på distans, och i Kommissionen mot 
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Portugal
146

, både tog upp det faktum att den visuella yttre inspektionen endast utgjorde en av 

många åtgärder som fanns att förfoga över vid brottsbekämpning, samt att förmonterade 

tonade bilrutor var lagliga. I båda dessa mål antog Domstolen ett strikt förhållningssätt till 

proportionalitetsprincipen. Först prövades huruvida åtgärderna (försäljningsförbud av 

kontaktlinser via Internet, respektive förbud att applicera solkskyddsfilm på bilrutor) var 

lämpliga, eller ändamålsenliga, för det skyddsvärda intresset (folkälsa, respektive 

brottsbekämpning och trafiksäkerhet). Domstolen kom fram till att det i båda fallen förelåg ett 

orsakssamband mellan åtgärderna och syftet bakom åtgärderna och det därmed kunde anses 

att åtgärderna i sig var lämpliga. Sedan utförde Domstolen en grundlig undersökning om 

åtgärderna var nödvändiga (något som aldrig gjordes i Ditlev Bluhme
147

 där 

proportionalitetsbedömningen inte gick längre än att pröva lämpligheten). Vad som är 

intressant i detta fall är Domstolens olika angreppssätt i nödvändighetsprövningen. I Ker-

Optika
148

 undersökte Domstolen om det fanns andra mindre restriktiva åtgärder att tillgå, 

Domstolen fullkomligt sprutade fram alternativa idéer som kunde uppnå samma, eller 

liknande skydd, både för konsumenterna och för den fria rörligheten för varor. Det listades tre 

alternativa åtgärder, samt även tips om ny lagstiftning som ingen av parterna i målet hade 

åberopat. I Kommissionen mot Portugal
149

 däremot var Domstolen betydligt mer konservativ i 

sin nödvändighetsprövning. Där undersöktes endast om förbudet mot tonade rutor var 

nödvändigt. Eftersom yttre inspektioner inte var det enda verktyg som polisen hade att tillgå i 

brottsbekämpnings- och trafiksäkerhetssyfte, ansåg Domstolen att åtgärden inte var 

nödvändig. I detta mål utfördes aldrig en noggrann granskning om andra mindre restriktiva 

åtgärder fanns att tillgå, Domstolen hänvisade endast till att åtgärden inte var den enda som 

kunde skydda det lovvärda skyddsintresset. Trots att Domstolen antagit ett strikt 

förhållningssätt i båda dessa mål, ter sig nödvändighetsprövningen vid första anblick väldigt 

olika. Detta kan dock till viss del hänvisas till att målen skiljer sig åt, olika omständigheter, 

olika parter, och olika skyddsintressen spelar således en viss roll. I fördragsbrottsmål är det 

medlemsstatens skyldighet att visa att den nationella lagstiftningen är nödvändig.
150
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5.2 Fördragsbrottsmål 

I denna studie har det visat sig att Domstolen, i de allra flesta fördragsbrottsmål, har följt en 

liknande ”mall” vid tillämpningen av proportionalitetsprincipen. Först har således en 

lämplighetsbedömning företagits, där det prövas om åtgärden var lämplig, eller 

ändamålsenlig, för det skyddsvärda intresset. I de fall medlemsstaten inte kunnat visa varför 

åtgärden var lämplig eller ändamålsenlig har proportionalitetsbedömningen stannat där 

(Kommissionen mot Italien
151

). Om Domstolen finner ett orsakssamband mellan åtgärden och 

syftet bakom åtgärden, anses åtgärden således vara lämplig. Efter detta utför Domstolen en 

grundlig undersökning om åtgärden är nödvändig (Kommissionen mot Spanien och 

Kommissionen mot Frankrike
152

). Domstolen har för vana att särskilt påpeka att när det gäller 

ett hinder i den fria rörligheten för varor ska medlemsstatens åtgärd grundas på en grundlig 

utvärdering i varje enskilt fall. I fördragsbrottsmål är det dock viktigt för en medlemsstat att 

kunna uppvisa all relevant information i målet. Till skillnad mot förhandsavgöranden, finns 

det fördragsbrottsmål, inte någon möjlighet att målet lämnas till en annan domstol för att en 

grundlig utvärdering i det enskilda fallet ska kunna göras. När det kommer till 

nödvändighetsbedömningen undersöks sedan om det finns andra restriktiva åtgärder 

(Kommissionen mot Österrike
153

). En intressant observation i detta hänseende är i 

Kommissionen mot Frankrike
154

 där Domstolen stadgade att oavsett om ingen (eller nästan 

ingen) annan medlemsstat hade ett liknande system för förhandstillstånd, så hade detta faktum 

dock relevans vid bedömningen av de sakliga skäl som anförts avseende den franska 

lagstiftningen, bland annat gällande lagstiftningens proportionalitet. Domstolen kan även 

pröva frågan huruvida åtgärden gått utöver vad som är nödvändigt med stöd av andra 

kriterierna som utarbetats enligt principen om god förvaltning, till exempel att myndigheterna 

måste förvarna om en ny åtgärd i rimlig tid (Kommissionen mot Tyskland 
155

) gick utöver vad 

som var nödvändigt pga tiden. 
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5.3 Åtgärdens skyddsnivå 

Huvudregeln för proportionalitetsprincipen är att en åtgärd inte är nödvändig när mindre 

drastiska åtgärder räcker. I Dynamic Medien
156

 visade det sig dock att Domstolen inte var 

beredd att pröva behovet av en åtgärd när frågan var tillräckligt "känslig". Motivet bakom den 

omstridda åtgärden var att skydda barn mot information som kunde skada deras välfärd, ett i 

och för sig lovvärt skyddsintresse. Dock är det inte det som Domstolen grundar sin 

proportionalitetsbedömning på, vad Domstolen tycks anse avgörande är de nationella 

myndigheternas rätt till skönsmässig bedömning när det kommer till att bestämma 

skyddsnivån av åtgärden, detta på grund av de skillnader i moraliska och kulturella 

värderingar som finns medlemsstater emellan. Det fanns andra, mindre restriktiva åtgärder (en 

granskning hade redan gjorts i England), men detta behandlades aldrig. En liknande 

inställning går att finna i Kommissionen mot Italien,
157

 där var skyddsintresset förvisso 

trafiksäkerhet, däremot verkar det som att det var skyddsnivån på nämnda intresse som ansågs 

vara det som skulle bedömas. Eftersom skyddsnivån kunde variera mellan olika 

medlemsstater, tog Domstolen en mycket defensiv ansats när den fastslog att det inte kunde 

krävas att Italien skulle kunna visa att det inte fanns några andra mindre restriktiva åtgärder 

att tillgå för att uppnå samma eller liknande skydd.  

Då Domstolen medger en medlemsstat rätten till att skönsmässigt avgöra vad som är 

nödvändigt för att skydda ett visst intresse, medför detta att den nationella lagstiftningen 

nästan blir ”immun” mot någon ytterligare intresseavvägning. Det bör noteras att ”det 

ankommer på medlemsstaterna att i brist på harmonisering på gemenskapsnivå bedöma vid 

vilken nivå de har för avsikt att säkerställa skyddet för det ifrågavarande intresset. Detta 

utrymme för skönsmässig bedömning skall emellertid utnyttjas med iakttagande av de 

förpliktelser som följer av gemenskapsrätten.”
158

 Om en medlemsstat har befogenhet att 

fastställa skyddsnivån av en åtgärd medför detta dock att Domstolens möjlighet att utföra en 

vidare nödvändighetsbedömning utesluts. Detta eftersom en sådan prövning förutsätter en 

avvägning mellan de olika intressen som står på spel. Ett test av proportionalitet i strikt 

bemärkelse kan, med tanke på effekterna på den inre marknaden, resultera i att skyddsnivån 

behöver "justeras" en aning, något som inte kan göras om det är medlemsstaten som har att 

avgöra på vilken nivå skyddet ska finnas. När Medlemsstaterna har beviljats detta 
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skönsmässiga utrymme är det oundvikliga resultatet att olika skyddsnivåer medlemsstater 

emellan måste accepteras. Av detta kan man dra slutsatsen, enligt min mening, att arten av det 

intresse som ska skyddas är relevant för hur Domstolen kommer att tillämpa 

proportionalitetsprincipen. Barns säkerhet (Dynamic Medien
159

) och miljöskydd (Ditlev 

Bluhme
160

) och i viss mån trafiksäkerhet (Kommissionen mot Italien
161

) tycks besitta ett högt 

skyddsvärde där medlemsstaterna har ett relativt stort skönsmässigt utrymme att förfoga över. 

Detta får till följd att Domstolen egentligen inte går längre än en lämplighetsbedömning av 

medlemsstaternas åtgärder. När det däremot kommer till folkhälsa (Ker-Optika
162

) och 

brottsbekämpning och trafiksäkerhet (Kommissionen mot Portugal
163

) tycks Domstolen 

däremot anlägga en betydligt mer kritisk inställning till medlemsstaterna rätt att bedöma 

skyddsnivån. 

5.4 Förbud 

Av rättspraxis kan utläsas att Domstolen i de allra flesta fall inte ser med blida ögon på 

nationell lagstiftning som per automatik förbjuder en åtgärd. Enligt domstolen kan dessa 

förbud inte anses vara förenliga med de proportionalitetskrav som Unionsrätten föreskriver.
164

 

Både i Kommissionen mot Österrike
165

 och ANETT
166

 avvisade Domstolen samtliga argument 

som medlemsstaterna framställde. I Kommissionen mot Österrike
167

 påpekades särskilt att de 

österrikiska myndigheterna ”inte på ett övertygande sätt” visat att tillräcklig hänsyn visats till 

att syftet (säkerställa luftkvaliteten) kunde uppnås genom andra metoder med mindre 

restriktiv inverkan på den fria rörligheten eller huruvida det fanns ”ett realistiskt alternativ” 

som gjorde det möjligt att säkerställa transporterna av de berörda varorna med hjälp av andra 

transportmedel eller via andra vägsträckor. I ANETT
168

 hade berörda myndigheter inte heller 

kunnat bevisa att åtgärden var ägnad att säkerställa det mål som angetts (ur tull-, hälso- och 

konsumentsynpunkt) och hade inte grundat sin argumentering på någon omständighet som 

uppfyllde villkoren för dessa mål. Vad som kan utläsas i båda dessa mål är att Domstolen 

ställer väldigt höga krav på en medlemsstats argumentering för ett förbud, när detta förbud 
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hindrar den fria rörligheten för varor på något sätt. Det kan utläsas att ingen av 

medlemsstaterna hade tillräckligt med goda argument för införandet av sina respektive 

restriktioner, vad som dock är av intresse, är att Domstolen i Kommissionen mot Österrike
169

 

konstaterade att Österrike inte visat att tillräcklig hänsyn visats till att syftet kunde uppnås 

genom andra metoder. I ANETT
170

 däremot fastslog Domstolen att det inte var bevisat att 

åtgärden var ägnad att säkerställa målet med syftet och att syftet under ”alla omständigheter” 

kunde uppnås genom mindre restriktiva åtgärder.  

Det finns dock undantag då EU-domstolen accepterat ett förbud, ofta i situationer då 

medlemsstaterna infört ett mer specialanpassat förbud som endast träffar en viss grupp eller 

ett visst förfarande. I Ditlev Bluhme,
171

 till exempel, omfattades förbudet endast ön Läsö och i 

Dynamic Medien
172

 omfattades importförbudet endast dvd-filmer riktade till barn. Hade 

förbuden i fråga däremot riktats till hela Danmarks landområde, eller samtlig import av dvd-

filmer till Tyskland, är det nog troligt att Domstolen tillämpat en betydligt striktare 

bedömning av proportionalitetsprincipen.  

5.5 Förhandsavgöranden 

Till skillnad mot fördragsbrottsmål kan Domstolen vid förhandsavgöranden lämna över 

bedömningen av proportionalitetsprincipen (helt eller delvis) till den nationella domstolen att 

avgöra. Vilka delar av proportionalitetsbedömningen lämnas då till nationell domstol, och 

varför görs detta? Som nämnts ovan, bör Domstolen endast bedöma lämplighet och 

nödvändighet av en åtgärd när det är säkert att Domstolen förfogar över samtliga relevanta 

fakta i målet. Om så inte är fallet ska Domstolen tillhandahålla den nationella domstolen med 

de nödvändiga upplysningar och villkor som krävs för att målet ska kunna avgöras i den 

nationella domstolen. Detta förfarande görs framförallt i situationer när det är nödvändigt, till 

exempel vid de tillfällen då det krävs en grundlig undersökning av alla faktiska och rättsliga 

förhållanden (Gourmet
173

och Greenham och Abel
174

), eller en undersökning om åtgärden i 

fråga är effektiv (Ahokainen
175

), eller en undersökning om alla förutsättningar för åtgärden är 
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uppfyllda (Mickelsson och Roos
 176

), eller då uppgifter saknas (Lahousse
177

), eller vid en 

riskbedömning (Solgar Vitamin's
178

) för att kunna besluta om proportionaliteten (och då 

främst nödvändigheten) av en åtgärd. Det förefaller som att EU-domstolen anser att den 

nationella domstolen är bättre lämpad att göra detta. Som framgick i nämnda mål verkar det 

som att Domstolen föredrar att lämna över tillämpningen av nödvändighetsprövningen till den 

nationella domstolen i ärenden då vissa nationella omständigheter i medlemstaten är oklara 

eller okända. I vissa mål verkar det dock som att Domstolen har svårt att släppa taget (till 

exempel när det gäller skyddet för folkhälsa, ett område där det finns stor risk för nationella 

skönsmässiga bedömningar om skyddsvärdet av en åtgärd). Vid dessa tillfällen ställer 

Domstolen upp klara riktlinjer (gärna i punktform) om vad den nationella domstolen ska 

pröva, och vilka hänsyn som ska tas, detta kan tydligt ses i till exempel Greenham och Abel
179

 

där ett flertal kriterier upprättades för att se om åtgärden i fråga kunde motiveras och därmed 

anses vara proportionerlig. I Solgar Vitamin's
180

 gick Domstolen längre ändå när den föreslog 

att en lämplig märkning, som varnade särskilt känsliga individer mot ett för högt intag av 

vitaminer, eventuellt kunde anses vara en mer lämplig alternativ åtgärd, än ett direkt förbud, 

av produkter som översteg de rekommenderade maximikvantiteterna. I andra fall kan de 

nationella domstolarnas handlingsutrymme lämnas i betydande grad. Detta ses i till exempel i 

Ahokainen
181

 där den nationella domstolen fick till uppdrag att undersöka om ett system om 

förhandstillstånd för spritimport var effektiv och proportionerlig med syftet att förebygga 

samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen och genom 

detta motverka alkoholmissbruk. Om det finns risk att den nationella domstolen kommer fram 

till ett visst resultat finns även möjlighet för Domstolen att i domskälen ange att åtgärden då 

kommer att bli oproportionerlig. Detta är troligtvis ett sätt för Domstolen att hantera risken för 

en oacceptabel divergens i nationell rättspraxis inom Unionen. Ascafor
182

 är ett lysande 

exempel på detta, där det hade framkommit två olika tolkningar av den nationella rätten, ett 

genom de skriftliga handlingarna, och ett annat via den muntliga förhandlingen i målet. Det 

fanns således två möjliga alternativ, varav det ena alternativet antagligen skulle vara 

proportionellt, medan det andra troligtvis skulle visa sig oproportionellt. Domstolen 
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överlämnade målet till den nationella domstolen som ansågs vara bättre lämpad att utreda och 

döma i målet.  

5.6 Avslutande kommentarer 

Om det visar sig att det i ett mål om förhandsavgörande är nödvändigt att genomföra en 

detaljerad undersökning av marknaden för att kunna fastställa huruvida åtgärden i fråga är det 

minst restriktiva alternativet, gör Domstolen oftast det kloka valet att begränsa sig till att ange 

”spelreglerna” och låter den nationella domstolen utföra den faktiska prövningen av målet. 

Hur kan dessa skillnader i tillämpningen av proportionalitetsprincipen förklaras? En av de 

faktorer som bidrar till att förklara varför domstolen ibland genomför en mycket intensiv 

granskning och ibland inte är, enligt min mening, att proportionalitetsprincipen medför dubbla 

konstitutionella konsekvenser; å ena sidan verkar Domstolen tveksam till att vilja ersätta sin 

egen rättspraxis med lagar, å andra sidan verkar Domstolen samtidigt ovillig att åta sig arbetet 

med att bilda en egen uppfattning om ämnen som i första hand är en fråga för nationell 

behandling. 

Sammanfattningsvis finns det inte något sådant som EN tillämpning av 

proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen är ett flexibelt instrument som gör det 

möjligt för domstolen att göra en balanserad bedömning av lagenligheten av nationella 

restriktioner av den fria rörligheten, och därigenom tar den hänsyn till den känsliga karaktären 

hos fördelningen av befogenheter mellan rättsväsende och lagstiftare och mellan Unionen och 

dess medlemsstater. 
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