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1 Inledning

1.1 Bakgrund

EU-domstolens dom i Åkerberg Fransson1 har fått betydande följdverkningar i svensk rätt. 

Målet rörde det svenska systemet med påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott 

parallellt och dess förenlighet med förbudet i Europeiska Unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (Stadgan) mot dubbelbestraffning/dubbel lagföring. Högsta 

domstolen har i NJA 2013 s. 502 tolkat EU-domstolens dom så att det svenska systemet står i 

strid med artikel 50 i Stadgan och att den som fått ett skattetillägg därför inte får åtalas för 

skattebrott baserat på samma gärning. Många aspekter i systemet berörs och en omfattande 

debatt förs fortfarande om när ett utdömt skattetillägg utgör processhinder för ett efterföljande

åtal för skattebrott eller bokföringsbrott, hur resningsansökningar ska hanteras med mera samt

hur beivrande av skattebrott ska ske i framtiden. Dessa följdverkningar av EU-domstolens 

dom är bevis på att Stadgan idag har kapacitet att märkbart inverka på hur lagstiftning och 

rättstillämpning i medlemsstaterna får ske.

Den materiella frågan huruvida det svenska systemet utgör otillåten dubbelbestraffning i 

förhållande till EKMR, Stadgan och/eller grundläggande rättsprinciper i Sverige har 

diskuterats utförligt i andra sammanhang under en längre tid.2 En fråga som inte tycks ha rönt 

lika stor uppmärksamhet, men som kan vara av väsentligt mycket större betydelse i framtiden,

är hur Stadgan kunde vara tillämplig i målet. Stadgan binder enbart medlemsstaterna när den 

nationella lagstiftningen har någon form av EU-rättslig anknytning, i artikel 51(1) uttryckt 

som när medlemsstaterna ”tillämpar unionsrätten”. I denna uppsats kommer termen 

anknytningsfaktor användas som beteckning på den eller de omständigheter som innebär att så

är fallet. 

Unionsrättens materiella inflytande på straff- och processrättens områden har varit relativt 

begränsat hittills och varken reglerna om skattetillägg, skattebrott, litis pendens eller res 

judicata i svensk rätt har tillkommit till följd av EU-rätten. Sverige har haft samma system för

beivrande av skattebrott sedan innan inträdet i Unionen på 90-talet och det är först nu som en 

1 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson.
2 Se exempelvis Lindkvist, Gustav, Dubbelbestraffningsförbudet – oförändrat rättsläge?, Skattenytt 2009, s. 

298.
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konflikt med unionsrätten har fastställts i denna del. En tänkbar anledning vore att Stadgans 

ikraftträdande, i samband med ikraftträdandet av Lissabonfördraget i december 2009, orsakat 

ett ändrat rättsläge. Det förslaget framstår dock som tveksamt mot bakgrund av att Stadgan 

enligt artikel 50(2) inte ska utvidga Unionens befogenheter och tillämpningsområdet för 

unionsrätten. Frågan som uppkommer är därför om de anknytningsfaktorer som gjort Stadgan 

tillämplig i detta och andra mål är tillräckliga ur en konstitutionell synvinkel. Med andra ord -

bör Stadgan vara tillämplig i sådana situationer?

Enligt EU-domstolen har unionsrätten företräde framför all nationell lag, inklusive grundlag.3 

Stadgan innehåller bestämmelser som beroende på tolkning kunde komma i konflikt med 

ytterst känsliga frågor i medlemsstaterna. Hur ska yttrande- och mötesfriheten i artikel 11 och 

12 vägas mot historisk skäl för att begränsa utrymmet för nazistisk propaganda i Tyskland? 

Hur ska rätten till skydd för personuppgifter i artikel 8 förenas med offentlighetsprincipen i 

Sverige? Kunde inte rätten till liv i artikel 2(1) komma i konflikt med nationell 

abortlagstiftning? Även om Stadgan i allmänhet kan antas producera resultat som är förenliga 

med såväl gällande rätt som det allmänna rättsmedvetandet i medlemsstaterna har den således 

potential att begränsa nationell autonomi på viktiga områden, där det inte är säkert att 

Unionen bör ha ett avgörande inflytande. Frågan om när Stadgan är, och ska vara, tillämplig 

på nationella åtgärder är därför en viktig konstitutionell fråga inför framtiden.

1.2 Syfte

Denna uppsats avser att utifrån EU-domstolens rättspraxis förklara när Europeiska Unionens 

Stadga om de grundläggande rättigheterna är tillämplig på nationella åtgärder. Vidare ska 

förenligheten mellan domstolens praxis och två tänkbara konstitutionella idégrunder för när så

bör vara fallet granskas.  

I avsnitt 3.3 nedan framgår att unionsrättens skydd mot diskriminering på grund av 

nationalitet inte nödvändigtvis har samma tillämpningsområde som Stadgan i övrigt, varför 

rättspraxis angående detta inte kommer beröras ingående i uppsatsen.

3 Jfr C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 
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Denna uppsats kommer inte beröra det särskilda protokoll som fogats till Stadgan angående 

dess tillämpning gentemot Förenade kungariket och Polen.4 

2 Metod och material

2.1 Rätten och rättskällorna

Rätten som samhälleligt fenomen är ett faktum, enkelt observerbart men svårt att definiera. 

Det jurister gör är att analysera ett material som innehåller tolkningsdata för regler i syfte att 

urskilja vad som är relevant och vad som inte är det samt att argumentera för en viss lösning 

av ett problem med beaktande av dessa faktorer. Vilka faktorer som lyfts fram som relevanta 

och deras inbördes hierarki blir beroende av en bedömning om mottagarnas uppfattningar i 

dessa delar. Man kan uttrycka detta som att juristen agerar inom en eller flera diskurser som 

består av ett sätt att uttrycka sig, som bygger på gemensamma uppfattningar om rätten och 

dess källor. 

Alla allmänt accepterade antaganden om rättskällornas identitet och värde ingår i en diskurs 

och kan dekonstrueras. Exempelvis är det vanligt med hänvisningar till uttalanden i 

propositioner som uttryck för lagstiftarens uppfattningar i Svensk rätt. Sådana hänvisningar 

ger uttryck för en fiktion, då riksdagens ledamöter i bästa fall läst texten ifråga, men aldrig är 

dess ursprung. Varför sådana uttalanden, även på detaljnivå, ska tillmätas vikt vid lagtolkning 

är inte uppenbart utanför diskursen. Oavsett om den enskilde juristen förstår alla de 

antaganden som ingår i den diskurs han verkar i eller varför den ser ut som den gör så måste 

han anpassa sig efter dess ramar för att andra deltagare ska acceptera hans argumentation. Om

de tilltänkta läsarna anser att uttalanden i en proposition är relevanta som rättskälla ligger det i

författarens intresse att använda dem som en sådan. 

Vilket material som använts och hur det används framgår i den löpande texten genom 

hänvisningar. Materialvalet har styrts av att uppsatsen är avsedd att vara en akademisk 

framställning som föreslår både hur Stadgans tillämpningsområde ska förstås de lege lata och 

att lämna synpunkter på hur detsamma bör avgöras de lege ferenda. De källor som används är 

därför enbart sådana som är allmänt använda för dessa syften inom den akademiska 

4 Protokoll om Polens och Förenade kungarikets tillämpning av Europeiska Unionens Stadga om de 
grundläggande rättigheterna, EUT C 306, 17.12.2007, s. 156-157.
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litteraturen på området. Uppsatsens målgrupp är jurister med åtminstone grundläggande 

kunskaper inom EU-rätt, vilka förväntas känna till sådant som att fördragen och Stadgan, som

utgör primärrätt inom EU-rätten, och sekundärrättsliga lagstiftningsakter, såsom direktiv och 

förordningar, är självklara källor inom denna diskurs. Nedan kommer särskild uppmärksamhet

därför endast ägnas några mer specifika frågor som påverkar hur uppsatsens syfte kan och ska

uppfyllas.

2.1.1 Domstolens praxis

Den stora vikt som i denna uppsats läggs vid EU-domstolens praxis är en följd av synsättet att

EU-domstolen är högsta auktoritet angående EU-rättens tolkning, i kraft av dess ställning som

slutinstans där sådan tolkning krävs.5 Även om domstolens praxis inte nödvändigtvis 

återspeglas i praktiken inför nationella myndigheter kan en tvist om unionsrättens tolkning i 

många situationer föras inför den för slutligt avgörande. Målsättningen är därför att identifiera

vilka faktorer domstolen bedömer som rättsligt relevanta eller inte samt hur olika rättsligt 

relevanta faktorer vägs mot varandra. Med den kunskapen kan en abstrakt systematik över hur

gränserna för Stadgans tillämpningsområde bestäms av domstolen skisseras. Antagandet att 

tidigare domar är relevanta för hur framtida fall skulle bedömas finner stöd i att EU-

domstolen frekvent hänvisar till sina egna tidigare avgöranden, och även om den inte är 

formellt bunden av dessa tycks den fästa betydande vikt vid dem i sin rättstillämpning.6 

En särskild problematik är att EU-domstolen ofta är mycket kortfattad i sina domskäl när det 

gäller de frågor som denna uppsats behandlar.7 Domstolens slutsats angående om en tillräcklig

anknytningsfaktor föreligger går att utläsa i om den prövar nationella åtgärder mot Stadgan 

eller inte. Om domstolen gör det så har den bevisligen kommit till slutsatsen att Stadgan är 

tillämplig i målet, det vill säga att den är bindande för medlemsstaten i den aktuella 

situationen. För att rättsfall där skälen för denna slutsats inte utvecklas närmare ska bidra till 

en förståelse av Stadgans tillämpningsområde utöver den rent kasuistiska blir det nödvändigt 

5 Eftersom denna uppsats angår gränserna för nationellt handlingsutrymme är samtliga domar som tas upp i 
mer detalj så kallade förhandsavgöranden, där nationella domstolar ställt frågor om unionsrättens tolkning 
till domstolen på grund av att denna tolkning är nödvändig för beslut i målet inför de nationella domstolarna.
De nationella domstolarnas möjlighet, och i vissa situationer, skyldighet att begära förhandsavgöranden 
framgår av artikel 267 FEUF. EU-domstolen är vanligen första och sista instans, även om det finns undantag
där Tribunalen är första instans, se artikel 256(3) FEUF. Nationella domstolar är skyldiga att följa 
förhandsavgörandena enligt principen om lojalt samarbete, som framgår i artikel 4(3) FEU.

6 Se Arnull, Anthony, Owning up to Fallibility, CML Rev 30, nr. 2, 1993, s. 248.
7 Se Barceló, John J., Precedent in European Community Law. I MacCormick, D. Neil, och Summers, Robert 

S. (red.), Interpreting Precedents, s. 411f, för uppfattningen att den kortfattade och deduktiva stilen är 
kännetecknande för domstolens domar i allmänhet.
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att försöka identifiera vilka faktorer som kan antas ha varit avgörande för domstolens 

bedömning. Det jag i dessa situationer försöker göra är en ”rationell rekonstruktion” av 

domstolens skäl. Begreppet avser en process genom vilken analysen av rättsligt material 

byggs upp utifrån antagandet att rättssystemet sammantaget utgör en komplex och välordnad 

helhet, det vill säga att det uppvisar intern logik och koherens.8 För denna uppsats 

vidkommande blir det fråga om att jämföra olika fall där domstolen bedömt att tillräckliga 

anknytningsfaktorer förelegat för att försöka avgränsa vilka dessa anknytningsfaktorer är. Jag 

strävar efter att genom skilda uttryckssätt vara tydlig med när jag återger vad domstolen 

uttryckligen skrev, när jag tolkar det domstolen uttryckligen skrev och när det jag skriver helt 

utgör försök till rekonstruktion av vilka skäl domstolen kan antas ha lagt till grund för sitt 

avgörande. 

Det vore givetvis bättre om domstolens uttryckta skäl vore tillräckliga för att besvara denna 

uppsats syfte, det vill säga att domstolen själv hade tagit på sig uppgiften att förklara Stadgans

tillämpningsområde.9 Då hade dock denna uppsats aldrig skrivits.

2.1.2 Urval av rättsfall

I EU-domstolens praxis spelar ofta allmänna rättsprinciper en avgörande roll för utgången av 

mål.10 Förhållandet mellan allmänna rättsprinciper som samlingsterm och de principer och 

rättigheter som framgår av Stadgan är något diffust. I den tidiga utvecklingen av Unionens 

skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter slog domstolen fast att de var just 

allmänna rättsprinciper.11 Artikel 6(3) FEU anger att de grundläggande rättigheterna i 

Europakonventionen och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner ska ingå

i unionsrätten som allmänna rättsprinciper. 

Det finns principer som inte i sin helhet skyddas genom Stadgan och som kan anses ha en 

annan karaktär, men som av EU-domstolen även de benämns allmänna rättsprinciper. Viktiga 

8 Se MacCormick D, Neil, och Summers, Robert S., Introduction. I MacCormick, D. Neil, och Summers, 
Robert S. (red.), Interpreting Precedents, s. 10-11. 

9 Se angående en uppmaning till EU-domstolen att göra just detta, generaladvokat Cruz Villalòn i C-617/10 
Åkerberg Fransson, p. 39. 

10 Barceló, John J., Precedent in European Community Law. I MacCormick, D. Neil, och Summers, Robert S. 
(red.), Interpreting Precedents, s. 425, är av uppfattningen att EU-domstolen tillämpar en deduktiv 
metodologi baserad på allmänna principer som återfinns i dess egen tidigare praxis i sin rättstillämpning. 

11 Se C-29/69, Erich Stauder mot staden Ulm - Sozialamt, p. 7. 
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exempel är proportionalitetsprincipen12 och effektivitetsprincipen.13 Gränsen mellan olika 

principer kan vara högst flytande. Exempelvis kan komponenter i individens rätt till en rättvis 

rättegång ur unionsrättslig synvinkel fylla flera olika funktioner och därför följa antingen av 

effektivitetsprincipen, och dess krav på att enskilda ska ha en praktisk möjlighet att tillvarata 

och genomdriva sina unionsrättsliga rättigheter, eller av Stadgans artikel 47, eller båda två 

samtidigt. 

Denna uppsats behandlar frågan om när en nationell åtgärd måste stå i överensstämmelse med

Stadgan, och inte om tillämpningsområdet för unionsrättens övriga allmänna rättsprinciper. 

Den flytande gränsen mellan principerna innebär dock ett metodologiskt problem, eftersom 

det skapar osäkerhet i vilket material som ska bedömas som relevant för Stadgans 

tillämpningsområde. För att minimera riskerna med denna felkälla behandlas i denna uppsats 

enbart rättsfall där någon rättighet som kan återfinnas i Stadgan, i vart fall i bred mening, är 

aktuell. Vid genomgången av varje rättsfall kommer det anges vilken eller vilka rättigheter i 

Stadgan som det aktuella rättsfallet kan sägas beröra. 

2.1.3 Utlåtanden från generaladvokaterna

EU-domstolen biträds enligt artikel 19(2) FEU och artikel 252 FEUF av åtta generaladvokater

vilkas uppgift när de deltar i ärenden är att fullständigt opartiskt och oavhängigt lägga fram 

yttranden till domstolen.14 Generaladvokaternas utlåtanden har inte någon bindande verkan för

domstolen och de tillskapar därmed inte någon rätt. Däremot är dessa utlåtanden ofta till stor 

hjälp för att förstå rättsfallen, eftersom de ger en ytterligare infallsvinkel på de frågor som 

fallet ger upphov till och ibland en mer transparent förklaring av de skäl som talar för och 

emot en viss lösning.15 Det är inte heller sällsynt med utlåtanden där rättspolitiska frågor 

diskuteras mycket öppet, ibland förenat med långtgående förslag för förändringar av 

12 Denna princip finns uttryckt i Stadgan både med innebörden att inskränkningar i Stadgans rättigheter måste 
vara proportionerliga, se artikel 52(1), och att straff måste stå i proportion till brottets svårighetsgrad, se 
artikel 49(3). Proportionalitetsprincipen i sin helhet täcks dock inte av dessa områden, eftersom den också 
har stor betydelse för tolkningen av bland annat de fyra friheterna, för en utveckling se Eeckhout, Piet, The 
EU Charter of Fundamental Rights and the Federal Question, CML Rev 39, nr 5, 2002. 

13 För en omfattande framställning angående unionsrättens allmänna rättsprinciper se Tridimas, Takis, The 
General Principles of EU law. 

14 För mer information om generaladvokaterna, deras funktion och ställning i EU-domstolens verksamhet se 
Schütze, Robert, European Constitutional Law, s. 132f.

15 Se Barceló, John J., Precedent in European Community Law. I MacCormick, D. Neil, och Summers, Robert 
S. (red.), Interpreting Precedents, s. 434.
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rättsläget. Generaladvokaternas utlåtanden innehåller också ofta fylligare bakgrund i målet 

vilket i sig kan göra de faktiska situationerna mer begripliga.

2.2 Uppsatsens analysram

Mitt syfte går utöver deskription av domstolens praxis och in i en analys av de underliggande 

skäl och idéer som styr och/eller ska styra detta tillämpningsområde. Målet är inte enbart att 

förstå att Stadgan är tillämplig i vissa situationer utan också varför den är det och att diskutera

om den bör vara det.

Utgångspunkten för denna uppsats är den i artikel 5(2) FEU fastslagna principen att 

medlemsstaterna genom fördragen tilldelat EU begränsade befogenheter att agera. När 

Unionen agerar inom ramen för dessa befogenheter begränsas medlemsstaternas autonomi, på

grund av unionsrättens företräde. När Stadgan är tillämplig inom ett område begränsas 

medlemsstaternas autonomi inom detta område, eftersom de då inte kan agera på sätt som 

strider mot Stadgans bestämmelser. Två idéer om hur ett konstitutionellt stöd för dessa 

begränsningar av medlemsstaternas autonomi kan konstrueras presenteras i kapitel 4. Under 

varje kategori av situationer där domstolen funnit att Stadgan varit tillämplig som tas upp i 

uppsatsen kommer förhållandet till dessa två idéer diskuteras. Tanken är att på detta vis pröva 

om och i så fall i vilken mån någon eller båda av dessa två idéer kan förstås som den drivande

idén bakom domstolens praxis angående anknytningsfaktorer för Stadgan.

3 Grundläggande rättigheter i EU-rätten

3.1 Från konstitutionell konfrontation till centrum av Unionens identitet

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter var inte någon central fråga i den tidiga 

utvecklingen av det som idag är EU. Mänskliga rättigheter omnämndes varken i 1952 års 

Parisfördrag eller 1957 års Romfördrag.16 Den första utvecklingen skedde istället i rättspraxis 

där EU-domstolen år 1969 slog fast att vissa grundläggande rättigheter omfattades av 

gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper.17 I detta skede var ursprunget till rättigheterna 

enligt domstolen enkelt uttryckt att de skyddas i medlemsstaterna och därför också bör 

skyddas på gemenskapsnivå, vilket dock inte ska sammanblandas med att en rättighet på 

16 Schütze, Robert, European Constitutional Law, s. 411.
17 Se C-29/69, Erich Stauder mot staden Ulm – Sozialamt, p. 7. 
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nationell nivå nödvändigtvis gäller på unionsnivå.18 Detta steg från domstolens sida har i 

litteraturen förklarats som i vart fall delvis ett svar på hotet om att en rättsordning som 

saknade skydd för grundläggande rättigheter inte skulle accepteras som överordnat nationella 

rättssystem av nationella konstitutionsdomstolar. Unionsrättens företräde och autonomi stod 

därmed på spel.19

Idag framgår av artikel 2 FEU att respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska ideal ska utgöra Unionens grundläggande värden. Symboliken kan noteras i att 

mänskliga rättigheter därmed omnämns tidigare i fördraget än de ekonomiska grundläggande 

målsättningarna för Unionen i artikel 3. Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna har funnits i flera versioner och dess konstitutionella status var oklar fram till 

ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009.20 Sedan dess framgår av artikel 

6(1) FEU att Stadgan ska ha samma rättsliga värde som fördragen. Stadgan utgör sedan dess 

således en del av primärrätten.21 Av tredje punkten i samma artikel framgår att de 

grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen och såsom de följer 

av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, ingår i unionsrätten som 

allmänna rättsprinciper. Unionens roll som en organisation för skyddet av mänskliga 

rättigheter kan diskuteras både de lege lata och de lege ferenda, men klart är att 

grundläggande rättigheter inte längre är ett perifert ämne inom konstitutionell EU-rätt.22

Unionsrättens förhållande till EKMR är i grunden en fråga om det materiella innehållet i 

skyddet för grundläggande rättigheter och faller därför huvudsakligen utanför ramarna för 

denna uppsats, men några ord kan behövas som bakgrund. Artikel 6.2 FEU anger att Unionen 

ska ansluta sig till EKMR, något som dock inte kommit till stånd ännu. I artikel 52(3) i 

Stadgan framgår att rättigheter i Stadgan som motsvarar sådana som garanteras i 

konventionen ska ha samma innebörd och räckvidd som i den senare, men att detta inte 

18 Jfr C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel, p. 4.

19 Se angående detta en tidigare domare i EU-domstolen, Mancini, G. Federico, The Making of a Constitution 
for Europe, CML Rev 26, nr 4, 1989, s. 608ff.

20 Se för en utförlig diskussion kort efter deklarationen av den första versionen, Eeckhout, Piet, The EU 
Charter of Fundamental Rights and the Federal Question, CML Rev 39, nr 5, 2002.

21 Se förenade målen C-297/10, Sabine Hennigs mot Eisenbahn-Bundesamt och C-298/10, Land Berlin mot 
Alexander Mai, p. 46. 

22 Se för en diskussion om EU:s roll för skyddet av mänskliga rättigheter von Bogdandy, Armin, The European
Union as a Human Rights Organization?Human Rights and the Core of the European Union, CML Rev 37, 
nr 6, 2000, s.1307-1338.
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hindrar unionsrätten från att gå längre i sitt skydd. När samma rättighet finns i båda 

instrumenten blir således EKMR ett golv inom unionsrätten. EU-domstolen förefaller ta 

denna artikel som intäkt för att utgå även från Europadomstolens praxis vid tolkningen av 

Stadgan, se som exempel hänvisningarna till för målet relevant praxis från denna domstol i 

McB.23 

3.2 Behovet av anknytningsfaktorer

EU saknar fristående kompetens på området mänskliga rättigheter.24 Medlemsstaterna har inte 

genom fördragen överlåtit kompetens till EU att tillskapa den typen av rättigheter och 

skyldigheter för enskilda som är generellt tillämpliga i medlemsstaterna, det vill säga inom 

samtliga rättsområden oavsett anknytning till unionsrätten. 

Stadgan riktar sig enligt sin artikel 51(1) till medlemsstaterna endast när dessa ”tillämpar 

unionsrätten”. Även om den svenska språkversionen av Stadgan är autentisk kan det vara värt

att notera att den engelska versionen talar om när medlemsstaterna ”are implementing union 

law”, den franska versionen om ”mettent en oeuvre le droit de l'Union”, och den tyska 

versionen om ”bei der Durchführung des Rechts der Union”. Den närmaste översättningen av

samtliga dessa uttryck till svenska är när medlemsstaten genomför unionsrätten, vilket vi kan 

se är det ord som används i den tyska versionen. Från svensk utgångspunkt kan man utan 

denna vetskap stå lite frågande inför den diskussion som uppstod på grund av det valda 

uttrycket i den engelska versionen. Situationer när medlemsstaterna ”are implementing union 

law” är ett samlingsnamn som använts för endast en av flera grupper av anknytningsfaktorer i

litteraturen innan Stadgans ikraftträdande. Vissa kommentatorer var därför av uppfattningen 

att ordvalet i Stadgan markerade ett avståndstagande från vissa typer av anknytningsfaktorer 

som EU-domstolen hade utvecklat i sin praxis.25 Den uppfattningen tycks dock sakna stöd 

idag.26

23 C-400/10 J. McB. mot L.E., p. 54 och 56. 
24 Derlén, Mattias och Lindholm Johan, Three Ideas: The Scope of EU Law Protecting Against Discrimination.

I Derlén, Mattias och Lindholm, Johan, (red), Festskrift till Pär Hallström, s.91. 
25 Se exempelvis Besselink, Leonard F.M., The Member States, the National Constitutions and the Scope of the

Charter, Maastricht Journal of European and Comparative Law 8, nr 1, 2001, s. 74f. 
26 I vart fall efter domen C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, se Hancox, Emily, The Meaning 

of ”implementing” EU law under Article 51(1) of the Charter: Åkerberg Fransson, CML Rev 50, nr 5, 2013,
s. 1412. 
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En avgörande fråga för denna uppsats är i vilken mån rättspraxis från tiden innan 

Lissabonfördragets ikraftträdande, angående tillämpningsområdet för grundläggande 

rättigheter i unionsrätten i allmänhet och inte Stadgan specifikt, är relevant för att avgöra 

Stadgans tillämpningsområde. Åkerberg Fransson27 är tillsammans med Melloni28, som 

avgjordes samma dag, viktiga avgöranden där EU-domstolen klargör att dess inställning är att

artikel 51(1) i Stadgan bekräftar dess praxis angående krav på anknytningsfaktor för 

tillämpning av unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter. Stadgan är tillämplig i 

samtliga fall som ”regleras av unionsrätten”.29 Om nationell lagstiftning omfattas av 

”unionsrättens tillämpningsområde” så måste den iaktta Stadgans bestämmelser.30 Domstolen

hämtar stöd för sin tolkning i förklaringarna till Stadgan.31 

Förklaringarna32 förtjänar ett särskilt omnämnande, särskilt när en vanlig uppfattning i Sverige

tycks vara att förarbeten inte är giltiga rättskällor annat än i skandinavisk rättstradition. 

Förklaringarna utarbetades av presidiet för det konvent som utarbetade Stadgan. Art 6(1) 3 st. 

FEU hänvisar till vad som framgår angående förklaringarna i Stadgan. De omnämns i 

Stadgans ingress och av artikel 52(7) framgår att förklaringarna ska ges vederbörlig hänsyn av

unionens och medlemsstaternas domstolar när de tolkar Stadgan. 

I förklaringarna till artikel 51(1) finns ingenting som tyder på att tillämpningsområdet för 

Stadgan gentemot medlemsstaterna ska vara någonting annat än vad som framgår av EU-

domstolens tidigare praxis avseende grundläggande rättigheter. Förklaringarna omnämner 

såväl det rättsfall som brukar symbolisera ”implementation” - Wachauf33 - som ERT,34 vilket 

är symbolfallet för en kategori av situationer där domstolen har funnit att nationella åtgärder 

som inskränker någon av de fyra friheterna måste vara förenliga med de grundläggande 

rättigheterna i unionsrätten för att kunna förlita sig på ett undantag från fördragets skydd för 

27 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 
28 C-399/11, Stefano Melloni mot Ministerio Fiscal. 
29 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 19.
30 Ibid. p. 21. 
31 Ibid. p. 20. 
32 Publicerade i Europeiska Unionens officiella tidning, C 303, 14/12/2007, s. 17–35. 
33 C-05/88, Hubert Wachauf v. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.
34 C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE (ERT) och Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou mot 

Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas och Nicolaos Avdellas m.fl.
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dessa friheter. Förklaringarna syftar därför uppenbarligen inte till att begränsa Stadgans 

tillämpningsområde till att inte omfatta denna kategori av situationer.35 

Utgångspunkten i denna uppsats är därför att domstolens tidigare praxis angående 

tillämpningsområdet för grundläggande rättigheter alltjämt är relevant och att Stadgans 

tillämpningsområde inte är mindre än vad som framgår av denna praxis. Jag kommer därför 

behandla även äldre rättsfall i strävan efter att ge en bild av vad detta tillämpningsområde är. 

På grund av att olika språkversioner av artikel 51 i Stadgan inte har exakt samma innebörd 

kommer jag inte i denna uppsats att använda någon ordalydelsetolkning av den som grund för 

min analys. Ordet implementering används därmed inte med någon juridisk-teknisk betydelse.

3.3 Diskriminering på grund av nationalitet 

Artikel 21(2) i Stadgan förbjuder all diskriminering på grund av nationalitet inom 

tillämpningsområdet för fördragen. Samma förbud återfinns i artikel 18 FEU. EU-domstolen 

har konstruerat tillämpningsområdet för detta förbud relativt extensivt, vilket kort illustreras 

med ett par rättsfall. I Cowan36 slog domstolen fast att en medborgare i en medlemsstat, som 

befinner sig som turist i en annan, utnyttjar sin frihet att motta tjänster och att 

gemenskapsrätten därför är tillämplig. Ett krav på uppvisande av uppehållsbevis i en 

medlemsstat där denna turist utsatts för ett brottsligt angrepp som villkor för hans rätt till 

brottsofferersättning utgör enligt domstolen otillåten diskriminering på grund av nationalitet. 

Här uppställdes inget krav på att de nationella reglerna om brottsofferersättning som sådana 

skulle ha något samband med gemenskapsrätten, utan det var tillräckligt att deras effekt var 

att inte respektera integriteten hos den besökande individen.37 

Domstolen slog i Bickel och Franz38 fast att förbudet i det som nu är artikel 18 FEU innebär 

att medborgare i en medlemsstat, som befinner sig i en situation som regleras av 

gemenskapsrätten, fullt ut ska behandlas på samma sätt som medborgarna i den medlemsstat 

där de befinner sig.39 Situationer som regleras av gemenskapsrätten är bland annat rätten att 

35 Jfr Sarimento, Daniel, Who's Afraid of the Charter? The Court of Justice, Nattional Courts and the New 
Framework of Fundamental Rights Protection in Europe, CML Rev 50, nr 5, 2013, s. 1277.

36 C-186/87, Ian William Cowan v. Trésor public.
37 Ibid. p. 17.
38 C-274/96, Brottmål mot Horst Otto Bickel och Ulrich Franz.
39 Ibid. p. 14.
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fritt tillhandahålla eller motta tjänster i andra medlemsstater.40 Både herr Bickel, som var en 

österrikisk lastbilschaufför som stoppades rattonykter vid en trafikkontroll i Bolzanoprovinsen

i Italien och herr Franz, som besökte denna provins som turist, utnyttjade enligt domstolen 

denna frihet. Frågorna från den nationella domstolen avsåg i båda fall om gemenskapsrätten 

innebar en rätt för de båda personerna att få processerna mot dem genomförda på Tyska, i 

enlighet med de regler som i denna provins gav medborgare med Tyska som modersmål en 

rätt till det. Dessa processuella bestämmelser hade inte gemenskapsrättsligt ursprung eller 

någon annan påvisbar koppling till gemenskapsrätten.

I dessa fall är frågan om unionsrättens personella tillämpningsområde (ratione personae), det 

vill säga vem som omfattas av dess bestämmelser, central. När domstolen väl fastslagit att 

individen befinner sig i en annan medlemsstat av en anledning som på något sätt innebär att 

denne utnyttjar de grundläggande friheterna så ges unionsrättens förbud mot diskriminering 

på grund av nationalitet ett vittgående materiellt tillämpningsområde (ratione materiae). 

Det framstår som osäkert att utgå ifrån att ett lika svagt krav på samband med unionsrätten i 

materiellt hänseende skulle existera för övriga rättigheter i Stadgan.41 Samma test skulle 

eventuellt inte tillämpas av EU-domstolen om herr Franz exempelvis klagat på en processuell 

bestämmelse som kränkte oskuldspresumtionen i artikel 48(1) i Stadgan, men som inte på 

något sätt behandlade honom sämre än italienska medborgare. För att undvika denna möjliga 

felkälla kommer rättsfall om förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet inte att 

behandlas närmare i denna uppsats, trots att förbudet som sagt återfinns även i Stadgan.

40 Ibid. p. 15.
41 För en liknande uppfattning se Derlén, Mattias och Lindholm Johan, Three Ideas: The Scope of EU Law 

Protecting Against Discrimination. I Derlén, Mattias och Lindholm, Johan, (red), Festskrift till Pär 
Hallström, s. 94ff, som föreslår att denna praxis ska förstås som driven av en annan idé än 
tillämpningsområdet för övriga grundläggande rättigheter, nämligen idén om ett Europa utan gränser. Jfr 
även Eeckhout, Piet, The EU Charter of Fundamental Rights and the Federal Question, CML Rev 39, nr 5, 
2002, s.960ff, som inte lika tydligt intar ståndpunkten att ett annat krav på anknytningsfaktor är tillämpligt, 
men som ändå tydligt skiljer ut denna praxis i analysen av anknytningsfaktorer.
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4 Två konstitutionella idégrunder för Stadgans 
tillämpningsområde

4.1 Kompetensidén

I denna uppsats används begreppet kompetens som synonymt med begreppen behörighet och 

befogenhet, som är de begrepp som förekommer i fördragen. Det finns inte någon definition 

av begreppen i fördragen.42 När det i denna uppsats uttrycks att Unionen har kompetens så 

avses att Unionen inom ett visst materiellt område har rätt att anta bindande lagstiftning.43 

Enligt artikel 6(1) 2 st. FEU ska bestämmelserna i Stadgan ”inte på något sätt utöka 

Unionens befogenheter så som de definieras i fördragen”. Enligt artikel 5 FEU avgränsas 

Unionens befogenheter genom att den endast ska ”handla inom ramen för de befogenheter 

som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen för att nå de mål som fastställs där. Varje 

befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna”.

Ovanstående talar starkt för att den yttre gränsen för Stadgans tillämpningsområde måste 

utgöras av gränserna för Unionens kompetens i fördragen. Stadgan bör då inte innebära att 

unionsrätten begränsar medlemsstaternas autonomi på ett område där medlemsstaterna inte 

tilldelat Unionen några befogenheter.44 I denna uppsats är det dock även relevant om det är 

och/eller bör vara så att Stadgan alltid är bindande på nationella åtgärder som faller inom ett 

område där Unionen har kompetens enligt fördragen.

Generaladvokat Sharpston uttryckte i sitt utlåtande i Zambrano att den tydligaste regeln de 

lege ferenda angående tillämpningsområdet för unionsrättens skydd för grundläggande 

rättigheter vore att det skulle bero på ”förekomsten och räckvidden av Unionens materiella 

kompetens”, så att unionsmedborgare skulle njuta detta skydd inom alla rättsområden där 

42 Det är tveksamt om någon skillnad i innebörd mellan begreppen ”behörighet” och ”befogenhet” är avsedd i
den svenska översättningen av fördragen, då de tycks användas växelvis när övriga versioner använder ett 
och samma begrepp. Jfr exempelvis artikel 207(6) FEUF där befogenhet används med artikel 209(2) 2 st. 
FEUF där behörighet används. I båda fallen använder den engelska versionen ”competence”, den tyska 
versionen ”Zuständigkeit” och den franska versionen ”compétence”. 

43 Definitionen kommer från Schütze, Robert, European Constitutional Law, s. 153.
44 Att Stadgans tillämpningsområde på detta sätt finner sin yttre gräns i gränserna för Unionens befogenheter 

enligt fördragen finner också stöd i förklaringarna, se ovan not 32, artikel 51(2). För denna uppfattning se 
även exempelvis Lebeck, Carl, EU-Stadgan om grundläggande rättigheter, s. 58f.
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unionen har kompetens.45 Generaladvokatens argument för detta är att unionsrättens absoluta 

företräde innebär att medlemsstaterna på samtliga områden där de överlåtit kompetens till 

Unionen har tilldelat Unionen behörighet att anta åtgärder som har direkt effekt och är 

överordnade nationell rätt. Unionen bör därmed ha såväl behörighet som skyldighet att 

säkerställa respekten för grundläggande rättigheter inom dessa områden, oavsett om Unionen 

utnyttjat sin behörighet att anta åtgärder eller inte.46 Jag uppfattar generaladvokatens 

resonemang som byggt på tanken att materiell kompetens för Unionen innebär att den slutliga 

kontrollen över området överförts från medlemsstaterna. Med denna kontroll följer också 

ansvaret att säkerställa skyddet för grundläggande rättigheter. Huruvida Unionen har utnyttjat 

sin kompetens eller inte har ingen betydelse för denna ansvarsfördelning. Därför bör Stadgan 

alltid vara bindande inom områden där Unionen har materiell kompetens. I det följande 

kommer detta resonemang benämnas Kompetensidén.

Kompetensidén förutsätter att det går att fastställa huruvida Unionen har kompetens inom ett 

område. I denna uppsats förstås denna fråga som huruvida Unionen skulle ha haft kompetens 

att med bindande verkan reglera den fråga som i varje mål prövas gentemot Stadgan. Med 

Åkerberg Fransson47 som exempel blir alltså frågan om Unionen har kompetens att med 

bindande verkan reglera huruvida ett utdömt skattetillägg på grund av undanhållen 

mervärdesskatt utgör processhinder för åtal för skattebrott avseende samma gärning. 

Schütze skiljer mellan Unionens specifika och generella kompetenser enligt fördragen. I den 

senare kategorin placerar han artikel 114 och 352 FEUF.48 I artikel 352 FEUF ges Unionen 

kompetens att anta bindande lagstiftning på i stort sett vilket rättsområde som helst för att 

uppnå de mål som fastställs i fördragen, förutsatt att det inte innebär harmonisering av 

medlemsstaternas lagar där fördragen uttryckligen utesluter sådan.49 Vidare har Unionen enligt

artikel 114 kompetens att anta lagstiftning inom i stort sett alla rättsområden, i syfte att 

upprätta den inre marknaden och säkerställa dess funktion. Det rör sig om kompetensgrunder 

som skär rakt igenom andra områden. I kontrast till detta är fördragen i övrigt uppbyggda så 

att de inom varje område definierar såväl mål som medel för Unionens politik, vilket utgör 

45 Se generaladvokat Sharpstons i mål C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano mot Office national de l’emploi 
(ONEm), p. 163. 

46 Ibid p. 165.
47 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, se avsnitt 5.4.2. 
48 Schütze, Robert, European Constitutional Law, s. 152ff.
49 Det vill säga huvudsakligen inom de områden som räknas upp i artikel 6 FEUF.
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specifika kompetenser.50 Det får anses nära nog omöjligt att avgöra de yttre gränserna för 

Unionens generella kompetenser, varför det får antas att generaladvokat Sharpston avser 

förekomsten av specifik kompetens enligt fördragen.51 Framställningen i kapitel 5 och 6 

kommer därför som huvudregel i första hand beakta de specifika kompetenserna i fördragen 

och endast när dessa är otillräckliga falla tillbaka på de generella kompetenserna. Vid 

analysen av domstolens praxis är det intressanta givetvis om Unionen, eller tidigare 

Gemenskapen, vid för målet relevant tidpunkt hade aktuell kompetens. Därför kommer 

hänvisningar ske till vid var tid gällande fördrag. 

Inom ramen för denna uppsats eftersträvas ingen uttömmande analys av gränserna för 

Unionens kompetens inom varje område. Detta beror dels på att en sådan framställning skulle 

blir utrymmeskrävande och tungrodd, samtidigt som materialbrist skulle göra slutresultatet 

spekulativt, och dels på att det inte är nödvändigt för uppfyllandet av uppsatsens syfte. 

Avsikten är att lyfta fram artiklar i fördragen som är möjliga att tolka så att de ger Unionen 

relevant kompetens. Angående situationen de lege lata kan sägas direkt att det i stort sett inte 

förekommer att domstolen tar upp kompetensfrågor när den avgör om unionsrättens 

grundläggande rättigheter och Stadgan ska vara tillämpliga. De problem som är förknippade 

med att avgöra om och i vilken utsträckning Unionen har kompetens kommer diskuteras i 

uppsatsens avslutande kapitel, tillsammans med andra aspekter angående Kompetensidéns 

lämplighet de lege ferenda.

4.2 Agentidén

Derlén och Lindholm föreslår att domstolens praxis angående när medlemsstaterna är bundna 

av unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter ska förstås som driven av idén om 

aktörsekvivalens. Enligt denna idé ska det sakna betydelse för den enskildes skydd om 

unionsrätten förverkligas direkt av unionens institutioner eller av medlemsstaterna. Genom att

medlemsstaterna binds vid unionsrättens rättighetsskydd när deras åtgärder har en 

unionsrättslig dimension uppnås inte endast likabehandling av fall där Unionen agerar genom 

50 Schütze, Robert, European Constitutional Law, s. 152. 
51 Svårigheten beror inte minst på ett ytterst begränsat rättsligt material, då det såvitt jag känner till endast 

finns ett fall där EU-domstolen har funnit att Unionen hade agerat utanför gränserna för sin generella 
kompetens enligt artikel 114 FEUF, och dess föregångare i tidigare fördrag, se C-376/98 
Förbundsrepubliken Tyskland mot Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd. Jag känner inte till 
något motsvarande fall avseende artikel 352 FEUF, trots att den artikeln exempelvis användes som grund för
etablerandet av en miljöpolitik innan fördragen innehöll någon särskild kompetens angående detta. Se vidare
Schütze, Robert, European Constitutional Law, s. 157-162. 
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sina institutioner respektive genom medlemsstaterna, utan dessutom likformighet i hur 

Unionsrätten tillämpas i olika medlemsstater.52 

Det sagda är förlängningen av Weiler och Lockharts ståndpunkt, att medlemsstaternas 

bundenhet vid unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter ska ses som en följd av 

förhållandet mellan Unionen och medlemsstaterna och den förras beroende av de senare för 

förverkligandet av sin politik.53 Unionens politik spänner över en mängd områden som alla 

enskilda, mer eller mindre direkt, kommer i kontakt med regelbundet. Ett exempel med 

koppling till Åkerberg Fransson54 är att större delen av reglerna avseende mervärdesskatt i 

medlemsstaterna är av unionsrättsligt ursprung.55 Trots detta har ytterst få enskilda någonsin 

direktkontakt med en av Unionens institutioner. Unionens politik förverkligas genom 

medlemsstaterna och de nationella myndigheterna. I Sverige redovisas och betalas 

mervärdesskatt till Skatteverket och på flygplatsernas utrikesterminaler möts vi av svenska 

Tullverkets tjänstemän, trots att Unionen har exklusiv kompetens på tullområdet. 

Det är Unionens institutioner och medlemsstaterna som är adressater för Stadgan, men 

Stadgans bestämmelser har som direkt syfte att skydda enskilda.56 För att respekten för 

grundläggande rättigheter i unionsrätten ska ha något värde för den enskilde är det nödvändigt

att skyddet är tillämplig när denne faktiskt kommer i kontakt med unionsrätten, det vill säga 

huvudsakligen i situationer där denne formellt sett interagerar med nationella myndigheter 

och nationella åtgärder. Detta är enligt Weiler och Lockhart grunden för att medlemsstaterna 

ska vara bundna vid unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter när de i någon mening 

agerar för, eller på uppdrag av, Unionen, som dess ”agent” eller exekutiva makt eller när den 

nationella åtgärden ifråga specifikt fordras av en unionsåtgärd.57 I samtliga fall kan den 

nationella åtgärden ses som genomförandet av Unionens politik.

52 Derlén, Mattias och Lindholm Johan, Three Ideas: The Scope of EU Law Protecting Against Discrimination.
I Derlén, Mattias och Lindholm, Johan, (red), Festskrift till Pär Hallström, s. 90ff. 

53 Weiler, Joseph H.H., och Lockhart, Nicolas J.S., ”Taking Rights Seriously” - Seriously: the European Court 
of Justice and its Fundamental Rights Jurisprudence – Part I, CML Rev 32, nr 1, 1995, s. 73f.

54 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson.
55 Se Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 

omsättningsskatter – gemensamt system för mervärdesskatt, som var aktuellt i det målet.
56 Sarimento, Daniel, Who's Afraid of the Charter? The Court of Justice, Nattional Courts and the New 

Framework of Fundamental Rights Protection in Europe, CML Rev 50, nr 5, 2013, s. 1271.
57 Jfr Weiler, Joseph H.H., och Lockhart, Nicolas J.S., ”Taking Rights Seriously” - Seriously: the European 

Court of Justice and its Fundamental Rights Jurisprudence – Part I, CML Rev 32, nr 1, 1995, s. 64.
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Mot denna bakgrund blir det avgörande för Stadgans tillämpningsområde att avgöra om de 

nationella åtgärderna har ett sådant Unionsrättsligt ursprung att de bör betraktas som 

genomförandet av Unionens politik. Mer exakt hur detta krav på ursprung i eller koppling till 

unionsrätten formuleras och tillämpas varierar något mellan olika författare. Exempelvis talar 

Sarimento om ”triggering rules” som samlingsbegrepp för olika situationer då en tillräcklig 

koppling finns. En triggering rule är enligt honom en materiell unionsrättslig regel på området

som utgör kopplingen mellan unionsrätt och nationella åtgärder.58 Begreppet tydliggör 

kontrasten mot Kompetensidén och dess förslag att göra Stadgans tillämpningsområde 

beroende enbart på om de nationella åtgärderna faller inom ett område där Unionen har 

kompetens, oavsett om denna kompetens har utnyttjats eller inte.

Som alternativ till Kompetensidén kommer därför EU-domstolens praxis prövas mot vad som 

kommer benämnas Agentidén. Inte heller denna idé används explicit av EU-domstolen i dess 

praxis. Prövningen avser att besvara frågan om denna praxis kan förklaras i termer av att de 

nationella åtgärderna i någon mening innebär att medlemsstaten utför Unionens politik och 

därför kan förstås som Unionens agent eller uppdragstagare. 

5 Anknytningsfaktorerna

5.1 Nationell detaljreglering 

Wachauf59 brukar anföras som symbol för den praxis där EU-domstolen slagit fast att 

medlemsstaterna är skyldiga att iaktta gemenskapsrättens skydd för mänskliga rättigheter när 

de implementerar EU-rätt.60 Wachauf var mjölkbonde på arrenderad mark. På grund av 

överproduktion av mjölk hade Rådet utfärdat förordningar som införde ett system av 

mjölkkvoter. Varje mjölkproducent tilldelades en kvot vilken som huvudregel följde med vid 

en överlåtelse av produktionsstället, det vill säga gården. Vid arrendeförhållanden kunde en 

58 Sarimento, Daniel, Who's Afraid of the Charter? The Court of Justice, Nattional Courts and the New 
Framework of Fundamental Rights Protection in Europe, CML Rev 50, nr 5, 2013, s. 1279f. 

59 C-5/88, Hubert Wachauf mot Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, domen finns ej översatt till 
svenska. 

60 Förenade målen C-201/85 och C-202/85, Marthe Klensch m.fl. mot statssekreteraren för jordbruk och 
vinodling, föregick Wachauf i tiden och där fastslogs en skyldighet för medlemsstaterna att följa den 
allmänna principen om likabehandling när de antog detaljregler angående mjölkkvotsregimen. Den 
principen fanns dock uttryckt direkt i fördraget specifikt i samband med jordbrukspolitiken, varför 
domstolens uttalanden om dess bindande verkan görs angående fördragsbestämmelsen och inte, som i 
Wachauf, angående grundläggande rättigheter såsom allmänna (oskrivna) rättsprinciper, vilket är 
anledningen att fallet inte brukar behandlas ingående i litteraturen. Se p. 8 och 9 i domen. 
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arrendator, i egenskap av producent, tilldelas en kvot. Vid upphörande av arrenderätten var 

huvudregeln att kvoten övergick till jordägaren, men medlemsstaterna gavs uttryckligen rätt 

att införa regler om att arrendatorer kunde få behålla hela eller delar av sin kvot istället, så att 

de kunde fortsätta produktion.61 För att uppmuntra en minskad produktion kunde 

medlemsstaterna också införa kompensationssystem för producenter som åtog sig att upphöra 

med mjölkproduktion.62 

Vid utgången av Wachaufs 25-åriga arrendetid, då jordägaren vägrat förnyelse, ansökte han 

om sådan kompensation från den tyska staten. Myndigheten avslog hans ansökan då 

förordningen krävde jordägarens samtycke vid en sådan ansökan, vilket Wachauf inte hade. 

Den tyska implementeringslagstiftningen innehöll ingen regel om att arrendatorer kunde få 

behålla sin kvot efter arrendetidens utgång. Slutsatsen tycktes därför bli att Wachauf blev av 

med sin kvot och att han inte kunde få kompensation från staten utan jordägarens samtycke.

Jordägaren hade aldrig bedrivit mjölkproduktion på arrendestället och all utrustning för 

produktionen, inklusive mjölkkor, tillhörde Wachauf och hade förvärvats av honom och hans 

familj efter början av arrendeperioden. Arrendeavtalet förband inte heller arrendatorn att 

producera mjölk på arrendestället. Det var således enbart på grund av arbetsinsatser och 

investeringar från arrendatorns sida som arrendestället över huvud taget tilldelats en kvot. 

Generaladvokat Jacobs pekar på att båda tolkningsfrågorna som ställdes till EU-domstolen i 

grunden tycks avse samma sak, nämligen om förordningens, och därmed också den nationella

lagstiftningens, regler om övergång av kvoter vid överlåtelser eller motsvarande situationer 

skulle vara tillämpliga vid upphörandet av ett arrendeförhållande där arrendestället varken var

utrustat eller specifikt avsett för mjölkproduktion vid arrendeförhållandets ingång.63 Däremot 

rörde ingen av frågorna explicit det nationella systemets förenlighet med grundläggande 

rättigheter. Båda frågorna kan härledas till den oro som den nationella domstolen uttryckte i 

sin begäran om förhandsavgörande över att systemet kunde beröva en arrendator frukterna av 

61 Rådets förordning 857/74/EEG, i sin lydelse efter ändringar genom förordning 590/85/EEG, artikel 7(4).
62 Ibid. artikel 4(1)a.
63 Generaladvokat Jacobs i C-5/88, Hubert Wachauf mot Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, p. 16.
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sitt arbete utan kompensation, i strid med konstitutionella garantier.64 Den oron rör en rättighet

med samband till Stadgans skydd för rätten till egendom i artikel 17. 

Vid genomgång av frågorna anmärkte EU-domstolen att ett gemenskapsrättsligt system som 

vid upphörande av arrendetid skulle frånta arrendatorn hans kvot utan rätt till ersättning, trots 

att kvoten tilldelats honom på grund av egna investeringar och arbete, inte skulle stå i 

överensstämmelse med gemenskapsrättens skydd för grundläggande rättigheter och att dessa 

rättigheter även binder medlemsstaterna när de implementerar gemenskapsrättsliga regler, så 

att de måste tillämpa reglerna så långt möjligt i enlighet med rättigheterna.65 

Den konkreta innebörden av domstolens anmärkningar och vilken effekt gemenskapsrättens 

skydd för grundläggande rättigheter har i dylika situationer utvecklas inte längre i Wachauf, 

varför några långtgående slutsatser inte egentligen kan dras. Även om domstolen anger att 

medlemsstaterna är bundna av gemenskapsrättens skydd för grundläggande rättigheter när de 

implementerar gemenskapsrättsliga regler framgår det inte vad domstolen menar med 

uttrycket implementerar. 

Karlsson66, som är ett svenskt mjölkkvotsfall, ger närmare ledning. Målet handlar om ramarna

för den initiala tilldelningen av mjölkkvoter till producenter, det vill säga vem som skulle få 

en kvot och storleken på denna. Det fanns regler om detta när kvotsystemet först infördes, 

men när Sverige gick med i EU var de förordningarna upphävda och de då gällande 

utelämnade ämnet, eftersom de förutsatte att tilldelningen redan var genomförd. Det fanns 

alltså inga substantiella regler kring detta.67 Det som kvarstod var en skyldighet för Sverige att

uppnå en reducering av mjölkproduktionen.68 Med utgångspunkt enbart i tillämpliga 

förordningar hade Sverige således ett stort handlingsutrymme avseende utformningen av 

reglerna för initial tilldelning av kvoter. 

64 C-5/88, Hubert Wachauf mot Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, p. 16.
65 Ibid. p. 19.
66 C-292/97, Kjell Karlsson m.fl.
67 Ibid. p. 27 och 32.
68 Ibid. p. 33.
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Även om Sveriges utrymme för skönsmässig bedömning var stort, så begränsades det enligt 

domstolen av kraven på skydd för grundläggande rättigheter, bland annat principen om 

likabehandling och icke-diskriminering.69 Det tycks alltså som att domstolens uppfattning är 

att en tydlig skyldighet för medlemsstaten, i detta fall skyldigheten att uppnå en minskning av 

mjölkproduktionen genom införandet av ett kvotsystem, som framgår av unionsrätten utgör en

tillräcklig anknytningsfaktor för att nationell lagstiftning och nationella åtgärder som direkt är

ägnade att uppfylla denna skyldighet ska anses innebära en tillämpning av unionsrätten.70 

Stadgan blir då tillämplig på denna nationella lagstiftning och dessa nationella åtgärder. Enligt

förklaringarna till Stadgan rör målet principen om allas likhet inför lagen i artikel 20.71 

När medlemsstaten inför och tillämpar detaljregleringar för ett unionsrättsligt system så 

innebär det att Unionens politik verkställs gentemot medborgarna. Bundenhet vid Stadgan i 

denna typ av situationer kan därför motiveras av Agentidén.

Vad gäller Kompetensidén hade Gemenskapen kompetens enligt artikel 43 EEG-fördraget att 

införa bindande regler inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, bland annat med

syfte att stabilisera marknaderna. I Karlsson72 hade Gemenskapen till och med reglerat de 

relevanta frågorna tidigare. I Wachauf73 bör Gemenskapens kompetens anses omfatta att 

reglera fördelning av kvoter mellan arrendator och jordägare, alternativt ersättning mellan 

dem, vid upphörande av arrendeförhållanden. Båda domarna kan därmed motiveras av 

Kompetensidén.

5.2 Beslutsfattande baserat på Unionsrätt

Ett handlingsutrymme för medlemsstaterna kan utnyttjas på olika sätt. Enligt domstolens 

praxis ställer sig unionsrätten i stor utsträckning neutral inför vilka medel medlemsstaterna 

använder. Exempelvis kan myndighetspraxis i vissa fall utgöra ett tillräckligt införlivande av 

direktiv. Det centrala är att den målsättning som unionsrätten ställer upp uppnås.74 

69 Ibid. p. 35 och 37 i förening.
70 Det är inte den subjektiva avsikten hos medlemsstaten som är avgörande utan effekten av de nationella 

åtgärderna, vilket är en viktig distinktion framförallt när de nationella åtgärderna redan fanns när den 
unionsrättsliga åtgärden tillkom. Se vidare avsnitt 5.4.2.

71 Se förklaringarna, ovan not 32, vid artikel 20.
72 C-292/97, Kjell Karlsson m.fl.
73 C-5/88, Hubert Wachauf mot Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.
74 C-29/84 Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland, p. 22-23.
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Unionsrättens allmänna rättsprinciper kan dock i vissa fall påverka även sådant som vilken 

förvaltningsrättslig form de nationella åtgärderna tar, men enbart i den bemärkelsen att denna 

form inte får kränka till exempel rättssäkerhetsprincipen.75

N.S.76 angår nationella myndigheters bundenhet vid Stadgan vid beslutsfattande baserat direkt 

på sekundärrätt, i fallet en förordning. Målet rörde ett antal asylsökande i Förenade 

Kungariket och Irland som enligt de objektiva kriterierna i Rådets förordning 343/2003/EG, 

om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva 

en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat, skulle 

skickas till Grekland för handläggning av deras asylansökningar, då det var det första landet 

inom unionen där de anlänt. Situationen för asylsökande i Grekland var dock så dålig att 

Stadgans bestämmelser om förbud mot omänsklig och förnedrande behandling åberopades 

som hinder mot att skicka de asylsökande dit.77

I artikel 3(2) ovannämnda förordning framgår att medlemsstaterna har en möjlighet att ta på 

sig ansvaret för att pröva en asylansökan som lämnats in där, oaktat de objektiva kriterier som

framgår i förordningen om vilken medlemsstat som ska anses ha ansvaret. Medlemsstaten har 

således ett handlingsutrymme att ta på sig det ansvaret eller inte. Frågan som uppkom var om 

medlemsstatens myndigheter vid beslut om att göra detta eller inte är bundna av Stadgan. 

Handlingsutrymmet är i artikeln uttryckt som att medlemsstaten får ta på sig ansvaret, alltså 

som om medlemsstaten har diskretion. Domstolen använder två argument för att komma fram 

till att ett beslut om att göra det eller inte utgör tillämpning av unionsrätten och att Stadgan 

därför måste beaktas vid beslutsfattandet. Det första är ett konstaterande att medlemsstaterna 

ska utnyttja utrymmet för skönsmässig bedömning med iakttagande av övriga bestämmelser i 

förordningen.78 Det andra argumentet är att ett beslut enligt artikel 3(2) i förordningen får 

konsekvenser för den beslutande medlemsstaten, eftersom den då ikläder sig ansvar för 

75 Jfr C-313/99, Gerard Mulligan m.fl. mot Minister for Agriculture and Food, Ireland och Attorney General, 
p. 48. 

76 Förenade målen C-411/10 och C-493/10, N. S. mot Secretary of State for the Home Department och M. E. 
m.fl. mot Refugee Applications Commissioner och Minster for Justice, Equality and Law Reform. 

77 Allvarligheten i situationen illustreras av att såväl Amnesty international, United Nations High 
Commissioner for Refugees (ENHCR) som Equality and Human Rights Commission (EHRC) deltog i 
rättegången.

78 Förenade målen C-411/10 och C-493/10, N. S. mot Secretary of State for the Home Department och M. E. 
m.fl. mot Refugee Applications Commissioner och Minster for Justice, Equality and Law Reform, p. 66.
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processen kring prövning av asylansökningen.79 Tillsammans leder, enligt domstolen, dessa 

två argument till slutsatsen att när en medlemsstat utnyttjar utrymmet för skönsmässig 

bedömning i artikel 3(2) utgör beslutsfattandet en tillämpning av unionsrätten, eftersom den 

möjligheten endast är ett sätt bland andra att bestämma vilken medlemsstat som ska ha 

ansvaret i förordningen.80 

Domen kan motiveras av Agentidén genom att medlemsstaten, när den genom sina 

myndigheter tillämpar förordningen, förverkligar unionens politik gentemot den enskilde. 

Alla beslut grundade på en förordning innebär enligt den tanken att medlemsstaten agerar som

unionens uppdragstagare.

 

Domen kan även motiveras av Kompetensidén. Gemenskapen hade kompetens enligt artikel 

63(1)a EG-fördraget i sin lydelse efter Amsterdamfördraget81 att fastställa kriterier och 

mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som ska ha ansvaret att pröva en ansökan om 

asyl. Att införa en särskild skyddsventil, där en medlemsstat är skyldig att ta på sig ansvaret 

för en sådan ansökan när den enligt de vanliga reglerna skulle överlämnas till en medlemsstat 

som har uppenbara och kända problem med att upprätthålla en god handläggning av 

asylärenden och hantering av asylsökande, bör falla inom denna kompetens.

Lindqvist82 handlade om en konfirmationsledare inom Svenska kyrkan som skapat webbsidor 

där information om henne och hennes kollegor fanns för blivande konfirmander. På sidorna 

fanns exempelvis uppgifter om namn, yrke och fritidsintressen samt kontaktuppgifter för 18 

av hennes arbetskamrater. Lindqvist åtalades för brott mot Personuppgiftslagen (PUL), 

eftersom hon inte informerat kollegorna, inhämtat deras samtycke eller underrättat 

Datainspektionen om personuppgiftsbehandlingen. I brottmålet anförde Lindqvist 

yttrandefriheten som skydd för publiceringen av uppgifterna.83 

79 Ibid. p. 67.
80 Ibid. p. 68.
81 Målen inför den nationella domstolen förefaller ha anhängiggjorts före ikraftträdandet av Lissabonfördraget.
82 C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist.
83 Yttrandefriheten skyddas genom artikel 11(1) i Stadgan.
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Direktiv 95/46/EG, om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, införlivades i svensk rätt genom 

PUL.84 EU-domstolen uttalar att direktiv 95/46/EG är generellt avfattat, på grund av att det är 

tänkt att vara tillämpligt i mycket olikartade situationer. På grund av detta är det enligt 

domstolen snarare på det stadium då de nationella regler genom vilka direktivet införlivats 

tillämpas i det enskilda fallet som en korrekt avvägning mellan de rättigheter och intressen 

som står mot varandra måste göras. Enligt domstolen ankommer det i den situationen på 

nationella myndigheter och domstolar att inte bara tolka sin nationella rätt på ett sätt som står 

i överensstämmelse med direktivet utan även att inte grunda sig på en tolkning av direktivet 

som står i strid med gemenskapsrättens skydd för grundläggande rättigheter.85 Med andra ord 

var den nationella domstolen skyldig att tolka PUL i enlighet med unionsrättens skydd för 

grundläggande rättigheter, bland annat yttrandefriheten.

Den nationella myndighetens bundenhet vid unionsrättens skydd för grundläggande 

rättigheter i målet kan motiveras av Agentidén. De nationella regler som Lindqvist åtalades 

för brott mot utgjorde ostridigt införlivandet av ett direktiv i svensk rätt. Det får anses 

uppenbart att det uppdrag som genom direktiv lämnas åt medlemsstaterna inte enbart omfattar

att anta lagstiftning som in abstracto kan anses förenliga med direktivets rätta tolkning, utan 

även att tillämpningen av de nationella reglerna ska vara det.86 

Det framgår av ingressen till direktiv 95/46/EG att det antogs för att undanröja hinder mot den

inre marknadens funktion med stöd av Unionens generella kompetens i nuvarande artikel 114 

FEUF. Med den grunden kan domen motiveras av Kompetensidén. Någon uttrycklig 

kompetens för Unionen att reglera personuppgiftsbehandling fanns dock inte i fördragen vid 

tidpunkten.87 

84 C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, p. 11.
85 Ibid. p 83-87. 
86 Detta är substansen i nationella myndigheters skyldighet att tolka nationell rätt direktivkonformt, så kallad 

indirekt effekt för direktiv, jfr C-106/89, Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA. 
87 Det som nu är artikel 16 FEUF, där Unionen tilldelas kompetens att reglera frågor om hantering av 

personuppgifter, motsvarar i viss utsträckning artikel 286 EG-fördraget i dess lydelse efter 
Amsterdamfördraget, men den artikeln avsåg enbart personuppgiftsbehandling hos Unionens institutioner 
och trädde dessutom ikraft först efter att målet anhängiggjorts inför den nationella domstolen.
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5.3 Särskilda frågor angående vissa sekundärrättsakter

5.3.1 Minimiharmonisering

Inom vissa områden anges uttryckligen i fördragen att medlemsstaterna ska vara fria att gå 

längre än vad unionsrätten kräver. Detta gäller inom miljöskydd,88 stora delar av arbetsrätten,89

konsumentskydd90 och inom skyddet för folkhälsan.91 Inom alla dessa områden anges i 

fördragen att unionens åtgärder på området, som ofta sker genom utfärdande av direktiv, inte 

ska hindra medlemsstaterna från att bibehålla eller införa mer långtgående skyddsåtgärder, 

förutsatt att åtgärderna är förenliga med fördragen. 

Frågan är då om medlemsstaterna är bundna av Stadgan när de inför eller bibehåller regler 

som går längre än vad som krävs enligt ett sådant direktiv. Tridimas tolkar Booker 

Aquaculture92 så att unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter binder medlemsstaterna

när de inför regler som går längre än kraven i direktiv, i vart fall om de nationella reglerna har

införts för att ge effekt åt ett direktiv och de har samma mål som direktivet.93 von Bogdandy 

m.fl. antyder också att stöd för det ska finnas i domstolens praxis, men med något oklara 

hänvisningar.94

Booker Aquaculture95 rörde åtgärder för bekämpande av fisksjukdomar som införts för att 

genomföra två direktiv i Förenade kungariket.96 Medlemsstaterna skulle enligt direktiven 

införa regler angående hur fisk infekterad med vissa sjukdomar eller parasiter skulle hanteras. 

Direktiven innehöll inte något uttryckt krav på att medlemsstaterna skulle införa regler om 

ersättning till producenter som ålades att destruera fisk eller vidta andra åtgärder för att 

88 Se artikel 193 FEUF, motsvarar artikel 176 EG-fördraget i dess lydelse efter Amsterdamfördraget.
89 Se artikel 153(4) 2 st. FEUF, motsvarar artikel 137(5) EG-fördraget i dess lydelse efter Amsterdamfördraget.
90 Se artikel 169(4) FEUF, motsvarar artikel 153(5) EG-fördraget i dess lydelse efter Amsterdamfördraget. 
91 Se artikel 168(4)a FEUF, som dock inte omfattar hela området, där Unionen i huvudsak har kompletterande 

kompetens. Motsvarar artikel 152(4)a EG-fördraget i dess lydelse efter Amsterdamfördraget.
92 Förenade målen C-20/00 och C-64/00, Booker Aquaculture Ltd och Hydro Seafood GSP Ltd mot Scottish 

Ministers.
93 Tridimas, Takis, The General Principles of EU Law. S 41.
94 von Bogdandy, Armin, m.fl., Reverse Solange – Protecting the Essence of Fundamental Rights Against EU 

Member States, CML Rev 49, nr 2, 2012, s. 498.
95 Förenade målen C-20/00 och C-64/00, Booker Aquaculture Ltd och Hydro Seafood GSP Ltd mot Scottish 

Ministers.
96 Rådets direktiv 91/67/EEG, om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från 

vattenbruk, i dess lydelse enligt Rådets direktiv 93/54/EEG, och Rådets direktiv 93/53/EEG, om 
gemenskapens minimiåtgärder för bekämpande av vissa fisksjukdomar. 
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begränsa risken för smittospridning.97 Enligt artikel 20(2) i direktiv 93/53/EEG fick 

medlemsstaterna, med beaktande av de allmänna reglerna i fördraget, ha kvar eller införa mer 

långtgående skyddsåtgärder mot de aktuella sjukdomarna. Denna artikel anknyter till att 

medlemsstaterna, enligt vad som framgått ovan, generellt har rätt att införa mer långtgående 

åtgärder än vad unionsrätten föreskriver på miljöskyddsområdet.

I målen hade de klagande parterna ålagts att destruera fisk, med iakttagande av särskilda 

försiktighetsåtgärder, till undvikande av spridning av fisksjukdomar som upptäckts vid deras 

fiskodlingsanläggningar.98 Båda bolagen ansökte om ersättning för kostnader och utebliven 

vinst på grund av dessa ålägganden från de skotska myndigheterna men nekades sådan. Det 

rörde sig därmed om anspråk med anledning av påstådda ingrepp i äganderätten, som skyddas

i artikel 17(1) i Stadgan.

Direktivet skiljde mellan två kategorier av sjukdomar ifråga om vilka åtgärder som krävdes. 

Åtskillnaden berodde på att sjukdomar i kategori I var exotiska, medan de i kategori II redan 

hade en viss utbredning, inom Gemenskapen.99 Förenade konungariket hade genomfört kraven

enligt direktiven för kategori I, men hade också föreskrivit att samma regler skulle tillämpas 

för sjukdomar i kategori II, vilket bland annat innebar att man inte utnyttjat ett undantag som 

möjliggjorde för nationella myndigheter att tillåta att fisk som bar på sjukdomar i kategori II, 

som inte utgjorde hinder mot mänsklig konsumtion, utfodrades tills den nått kommersiell 

storlek innan den avlivades.100 Även sådan fisk skulle därför enligt de nationella reglerna 

avlivas direkt. Det är i denna del det möjligen kan sägas att den nationella lagstiftningen gick 

längre än direktiven krävde, genom att inte innehålla mindre betungande regler för sjukdomar 

i kategori II, framförallt då möjligheten att slippa omedelbar avlivning. 

Frågan som EU-domstolen prövade var därför, såvitt jag kan förstå, i praktiken om respekten 

för äganderätten förpliktade medlemsstaten att behandla producenter som drabbades av 

sjukdomsutbrott i kategori II mildare än om det hade varit en kategori I-situation. Domstolen 

går inte närmare in på frågan om anknytningsfaktorer utan förefaller bedöma den som 

97 Förenade målen C-20/00 och C-64/00, Booker Aquaculture Ltd och Hydro Seafood GSP Ltd mot Scottish 
Ministers, p. 59.

98 Ibid. p. 31 respektive 40.
99 Ibid. p. 7.
100 Ibid. p. 89.
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tillräckligt utredd genom att slå fast att medlemsstaterna är bundna av det skyddet när de 

”genomför gemenskapsrättsliga bestämmelser”, med hänvisning till bland annat Wachauf.101 

Domstolen måste därmed mena att Förenade kungariket, både när man införde åtgärder som 

var föreskrivna för sjukdomar i kategori I för sjukdomar i kategori II, det vill säga åtgärder 

som medlemsstaten inte var direkt förpliktad att införa enligt direktivet, och vid beslut att inte 

ge tillstånd till fortsatt utfordring av fisk drabbad av sjukdomar i kategori II, genomförde 

gemenskapsrättsliga bestämmelser. Domstolen fokuserar sin analys på att Förenade 

kungariket inte infört eller tillämpat undantagsregeln som tillät fortsatt utfodring av sjuk fisk, 

och inte på andra skillnader i direktiven mellan åtgärder för de olika kategorierna.102 

Det kan noteras att de nationella åtgärderna i målet inte hade en mer långtgående målsättning 

än direktivet. Det var inte fler sjukdomar som skulle bekämpas eller någonting liknande. Det 

var istället enbart en fråga om val av medel för att uppnå samma mål som direktivet. Jag anser

inte att det framgår att domstolen bedömer de nationella åtgärderna, som helhet sedda, som 

strängare eller mer långtgående än vad direktivet föreskrev. Domstolen uttalar att ett 

föreläggande om omedelbar avlivning av sjuk fisk, istället för tillstånd till fortsatt utfordring, 

innebär att det område där produktionsanläggningen är belägen snabbare kan saneras och på 

nytt godkännas såsom icke-drabbat av sjukdomen. Fördelarna av denna kortade tid tillfaller 

även den drabbade producenten.103 

De nationella åtgärderna kan mot denna bakgrund ses som ett annat, men lika ingripande, 

medel att uppnå samma mål. Att oklarhet föreligger huruvida domstolen uppfattar åtgärderna 

som mer långtgående än direktivet manar till försiktighet med slutsatser utifrån rättsfallet 

angående medlemsstaternas bundenhet vid Stadgan i situationer då det är otvetydigt att de går 

längre än vad minimiharmoniseringsdirektiv kräver. 

5.3.1.1 Avskiljbarhet

De Cecco föreslår en särskild analys av fall där det inte är möjligt att avskilja den del av de 

nationella skyddsåtgärderna som är strängare eller mer långtgående än miniminivån som 

101 Ibid. p. 88.
102 Ibid. p. 89.
103 Ibid. p. 80-82 och 91 i förening.
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föreskrivs i direktivet från den del som enbart uppfyller denna miniminivå.104 Ett grovhugget 

exempel för att förklara idén är att vi utgår från ett direktiv som föreskriver den enklaste 

formen av minimibestämmelser; konkreta gränsvärden - förslagsvis högstanivåer för vissa 

typer av skadliga partiklar orsakade av trafik i tätbebyggda områden. Ponera att Sverige inför 

ett gränsvärde som är 10% lägre än den som direktivet föreskriver och för uppnåendet av 

detta antar regler som uppenbart strider mot Stadgan - t.ex. att kvinnor förbjuds att köra bil. 

Detta förbud innebär att direktivets lägstanivå uppfylls, samtidigt som en strängare nationell 

standard säkerställs. Det går här inte att avskilja den del av den nationella åtgärden som syftar 

till att uppfylla direktivets minimikrav från den del som går utöver denna nivå. Följden blir att

hela den nationella åtgärden måste förstås som den nationella implementeringen av direktivets

krav, och därmed tillämpning av unionsrätten i Stadgans mening.105 Alternativet vore att ingen

del av de nationella åtgärderna skulle falla inom Stadgans tillämpningsområde, vilket vore en 

mycket märklig konsekvens, särskilt när de nationella reglerna endast går marginellt längre än

direktivet. Jag ser det därför som närmast ofrånkomligt att acceptera De Ceccos förslag på ett 

principiellt plan, även om det kan vara svårt att dra gränserna för när icke-avskiljbarhet 

faktiskt föreligger. 

För mig framstår det som om att fall där icke-avskiljbarhet är för handen i praktiken blir de 

som uppfyller i vart fall det andra av Tridimas två kriterier.106 I fall där målsättningen för de 

nationella reglerna är densamma som direktivets så kommer alltid de nationella reglerna 

kunna förstås som ett sätt varigenom medlemsstaten utnyttjar sitt handlingsutrymme att välja 

medel för att nå det föreskrivna målet. Kravet på att reglerna ska ha införts för att ge effekt åt 

direktivet är jag inte lika övertygad av. Exempelvis nationella regler som föregått direktivet i 

tiden som strävar efter exakt samma mål som de som föreskrivs i direktivet har uppenbarligen

inte införts för att ge effekt åt direktivet. Att sådana regler ändå kan omfattas av Stadgans 

tillämpningsområde framgår nedan vid genomgången av Åkerberg Fransson.107 

104 De Cecco, Francesco, Room to Move? Minimum Harmonization and Fundamental Rights, CML Rev 43, nr 
1, 2006, s. 11f.

105 Ibid. s. 11.
106 Se ovan vid not 93. De nationella reglerna ska, som framgår där, enligt Tridimas: (a) ha införts för att ge 

effekt åt direktivet och (b) eftersträva samma mål som direktivet. 
107 Se nedan under avsnitt 5.4.2.
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5.3.1.2 Grundläggande rättigheter men inte proportionalitet?

Borsana108 behandlar proportionalitetsprincipens tillämplighet när nationell lagstiftning går 

längre än krav i direktiv. Det rörde sig om italienska arbetsmiljöregler rörande carcinogener 

som i alla situationer ålade arbetsgivaren att hålla exponeringsnivån för arbetstagare ”så låg 

som det är tekniskt möjligt”. I det minimiharmoniseringsdirektiv som låg till grund för den 

nationella lagstiftningen var den skyldigheten avhängig utfallet av en riskbedömning. 

Domstolen uttrycker i detta mål explicit att de nationella reglerna därmed var mer långtgående

än direktivets krav.109 Detta är således ett mer renodlat fall av nationell lagstiftning som går 

längre än kraven i minimiharmoniseringsdirektiv.

Domstolen uttalar att när denna nationella lagstiftning varken verkar mot unionens åtgärder 

för skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet, det vill säga att miniminivån är säkerställd, 

eller på något sätt hindrar utövandet av de fyra friheterna så utgör den ett utövande av 

medlemsstatens befogenheter enligt nuvarande artikel 153(4) FEUF. 

Proportionalitetsprincipen är då inte tillämplig enligt domstolen.110 De Cecco intar, såvitt jag 

kan förstå, ståndpunkten att detta innebär att proportionalitetsprincipen har ett mer begränsat 

tillämpningsområde än grundläggande rättigheter i minimiharmoniseringssituationer.111 Det 

ställningstagandet bygger på antagandet att grundläggande rättigheter är bindande i samma 

situation. Jag kan inte se någon grund för det antagandet. De Cecco presenterar inget rättsfall 

som lika tydligt som Borsana112 rör nationell lagstiftning som går längre än kraven i ett 

minimiharmoniseringsdirektiv men där domstolens prövning görs mot grundläggande 

rättigheter. Utgångspunkten måste vara att inte heller grundläggande rättigheter binder 

medlemsstaterna i en situation som den i målet.

5.3.1.3 Slutsatser angående minimiharmonisering och Stadgan

Min uppfattning är att det saknas stöd för en generell regel om att medlemsstaterna är bundna 

av Stadgan när de går längre i sin lagstiftning än vad som krävs enligt ett 

minimiharmoniseringsdirektiv.113 Undantaget är fall där det inte är möjligt att avskilja 

108 C-2/97, Società italiana petroli SpA (IP) mot Borsana srl.
109 Ibid. p.34. 
110 Ibid. p. 37-40. 
111 De Cecco, Francesco, Room to Move? Minimum Harmonization and Fundamental Rights, CML Rev 43, nr 

1, 2006, p. 22ff.
112 C-2/97, Società italiana petroli SpA (IP) mot Borsana srl.
113 Groussot, Xavier, m.fl., The Scope of Application of Fundamental Rights on Member States' Action: In 

Search of Certainty in EU Adjudication, Eric Stein Working Paper 1/2011, not 65, tycks vara av samma 
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nationella åtgärder som vidtas för att uppfylla miniminivån från dem som går därutöver. 

Diskussionen avseende de två idéerna nedan utgår från situationer där avskiljbarhet föreligger.

När det gäller den konstitutionella grunden för bundenheten vid Stadgan vid uppfyllandet av 

direktivs minimikrav påverkas inte analysen av att direktivet ifråga är ett 

minimiharmoniseringsdirektiv.

Agentidén kan inte motivera bundenhet vid Stadgan för nationella åtgärder som går längre 

inom de områden där fördragen uttryckligen anger att frihet för medlemsstaterna att anta 

sådana åtgärder ska finnas. Det föreligger inget uppdrag för medlemsstaten att införa den 

strängare åtgärden. Om vi trots det som ovan sagts antar att Booker Aquaculture114 ska förstås 

så att Förenade kungariket gick längre i sina skyddsåtgärder än vad direktiven krävde kan 

anknytningsfaktorn i det målet inte motiveras av Agentidén. Om vi utgår från att inte heller 

grundläggande rättigheter skulle vara tillämpliga i en situation som i Borsana,115 när 

proportionalitetsprincipen inte är det, så kan det motiveras av Agentidén. 

Kompetensidén är mer komplicerad i detta sammanhang. Minimiharmoniseringskompetens 

innebär inte att Unionen nödvändigtvis saknat kompetens att gå längre än vad den har gjort. I 

både Booker Aquaculture116 och Borsana117 hade Unionens åtgärder kunnat vara lika stränga 

som de nationella. I den meningen har Unionen kompetens att med bindande verkan reglera 

den fråga som målen handlade om och Stadgan borde därför vara tillämplig i båda fallen. Med

samma antaganden som i föregående stycke angående de båda målen kan den första domen då

motiveras av Kompetensidén medan den andra inte kan det. Det är en mycket intressant fråga 

om hur kompetensfördelningen mellan medlemsstaterna och Unionen vid 

minimiharmonisering ser ut och vad dess effekt bör vara på tillämpningen av unionsrättens 

allmänna rättsprinciper. Syftet med denna uppsats motiverar dock inte att någon närmare 

analys av detta inkluderas här.118

uppfattning som utgångspunkt, även om saken inte utvecklas närmare.
114 Förenade målen C-20/00 och C-64/00, Booker Aquaculture Ltd och Hydro Seafood GSP Ltd mot Scottish 

Ministers.
115 C-2/97, Società italiana petroli SpA (IP) mot Borsana srl.
116 Förenade målen C-20/00 och C-64/00, Booker Aquaculture Ltd och Hydro Seafood GSP Ltd mot Scottish 

Ministers.
117 C-2/97, Società italiana petroli SpA (IP) mot Borsana srl.
118 Frågan lämpar sig snarare för en självständig uppsats eller artikel. De Cecco, Francesco, Room to Move? 

Minimum Harmonization and Fundamental Rights, CML Rev 43, nr 1, 2006, s. 21ff, berör problematiken 
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5.3.2 Uteblivet införlivande av direktiv

Kücükdevici119 rörde en tysk regel om att anställningstid innan arbetstagare uppnått 25 års 

ålder undantogs vid beräkning av uppsägningstid. Seda Kücükdevici sades upp från sin 

anställning efter tio års tjänst från och med 18 års ålder. Den tyska regeln innebar då att sju av

hennes tio år i anställning inte beaktades vid beräkning av uppsägningstiden. EU-domstolen 

upprepade sin kritiserade ståndpunkt från Mangold,120 att ett förbud mot åldersdiskriminering 

gäller som en allmän rättsprincip i unionsrätten. Domstolen angav även artikel 21(1) i Stadgan

som källa till principen.121 

Direktiv 2000/78/EG, om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, syftar 

till att bekämpa diskriminering i arbetslivet på ett antal olika grunder, bland annat ålder. 

Direktivet är enligt sin artikel 3.1(c) tillämplig på ”anställnings- och arbetsvillkor, inklusive 

avskedande och löner.” Medlemsstaterna ges i artikel 6(1) utrymme att behålla eller införa 

diskriminerande regler som är motiverade av särskilda mål, bland annat inom 

sysselsättningspolitiken. Den tyska regeln hade sitt ursprung i en lag från 1926 där 

bakgrunden var en strävan efter en förlängning av uppsägningstiderna för arbetstagare. Unga 

arbetstagare, som antogs ha en lägre försörjningsbörda och därmed mindre behov av 

förlängningen, undantogs som ett led i en kompromiss.122 

Denna regel fann EU-domstolen stå i strid med direktivet och med den allmänna principen om

förbud mot åldersdiskriminering.123 Kücükdevici kunde inte basera sin rätt mot arbetsgivaren 

direkt på direktivet, eftersom det skulle ha inneburit att detta givits så kallad horisontell direkt

effekt, vilket direktiv enligt domstolens fasta rättspraxis inte har.124 De tyska reglerna var 

samtidigt så klara i sin avfattning att direktivkonform tolkning inte kunde skydda henne.125 

Istället fann domstolen att det var den allmänna principen som gjorde att den nationella regeln

inte fick tillämpas. Den principen hade således horisontell direkt effekt. 

översiktligt.
119 C-555/07, Seda Kücükdevici mot Swedex GmbH & Co. KG.
120 C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Helm.
121 C-555/07, Seda Kücükdevici mot Swedex GmbH & Co. KG. p. 21-22.
122 Ibid. p. 34.
123 Ibid. p. 43.
124 Ibid. p. 46. För vidare läsning angående direktivs effekt i horisontella situationer se exempelvis Schütze, 

Robert, European Constitutional Law, avsnitt 9.3.
125 C-555/07, Seda Kücükdevici mot Swedex GmbH & Co. KG., p. 49. 

34



Domen är i viss mån kontroversiell men domstolen bekräftar i det nyligen avgjorda AMS126 att

Stadgans bestämmelser, ensamma eller i kombination med ett direktivs bestämmelser, kan ha 

horisontell direkt effekt. Det målet rörde artikel 27 i Stadgan, om arbetstagares rätt till 

information och samråd inom företag, som dock i målet inte befanns ha sådan effekt. 

Domstolens skäl i denna del var dock att artikeln inte var tillräckligt ovillkorlig för att ha 

direkt effekt, och inte att Stadgan generellt saknar horisontell effekt.127

Angående kravet på anknytningsfaktor i Kücükdevici128 uttryckte domstolen att målet inför 

den nationella domstolen måste ”omfattas av unionsrättens tillämpningsområde”.129 

Domstolen fann att direktiv 2000/78/EG, när tidsfristen för införlivande gått ut, fick till effekt 

att nationell lagstiftning som föll inom ett område som omfattades av direktivet kom att falla 

inom unionsrättens tillämpningsområde.130

Vilka delar av nationell rätt som på denna väg får en tillräcklig anknytning för att omfattas av 

Stadgans tillämpningsområde klargörs inte i domen. Domstolens uttalanden pekar mot att så 

är fallet för all nationell lagstiftning som avser ett område som omfattas av direktivet. I målet 

avgränsades det området som ”villkoren för uppsägning”.131 Den avgränsningen är oprecis 

och det framstår som rimligt att utgå från att en mer konkret anknytningsfaktor behövs. 

Domstolen analyserade utförligt den tyska lagstiftningen utifrån direktivets bestämmelser om 

i vilken utsträckning medlemsstaterna får behålla eller införa regler som är 

åldersdiskriminerande.132 En någorlunda försiktig slutsats är därför att nationella regler som 

direkt påverkas av regleringen i direktivet, så att de föreskrivs, förbjuds eller omfattas av 

särskilda villkor, har en tillräcklig anknytning för att göra Stadgan tillämplig, men inte hela 

det rättsområde som endast delvis regleras av direktivet. I Kücükdevici133 leder den slutsatsen 

till att eftersom direktivet ifråga reglerade frågor om likabehandling i arbetslivet så får 

126 C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT m.fl. 
127 Ibid. p. 41-49. Observera att direktivets bestämmelser befanns ha direkt effekt, men inte i horisontella 

situationer, se p. 35 och 36 i förening. Lämpligheten av horisontell tillämpning av Stadgan faller utanför 
ramen för denna uppsats.

128 C-555/07, Seda Kücükdevici mot Swedex GmbH & Co. KG.
129 Ibid. p. 23.
130 Ibid. p. 25.
131 Ibid. p. 25.
132 Ibid. p. 32-43. 
133 Ibid.
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Stadgan enbart effekt i förhållande till nationella regler som påverkar detta. Däremot får 

Stadgan inte baserat på detta direktiv generell effekt i förhållande till alla nationella regler 

som på något sätt rör ”villkoren för uppsägning”, exempelvis regler som rör förhandlingsrätt 

och kollektiva åtgärder vilket skyddas i artikel 28 i Stadgan, om de inte har någon 

likabehandlingsdimension.

Anknytningsfaktorn i Kücükdevici134 är i så fall förenlig med domstolens praxis i övrigt. Det 

framgår av Åkerberg Fransson135 att det inte är nödvändigt att de nationella reglerna 

tillkommit för att införliva direktivet, utan de kan ha funnits innan direktivet trädde i kraft.136 

Sarimento påpekar att detta stämmer överens med omfattningen av så kallad indirekt effekt 

för direktiv, där nationella myndigheter har en skyldighet att tolka all nationell rätt 

direktivkonformt, inte enbart lagstiftning som antagits för att införliva det aktuella direktivet. 

Det är den nationella lagens effekt, och inte dess form, som är avgörande.137 I horisontella 

situationer finns begränsningen att direktiv inte har direkt effekt.138 Denna begränsning finns 

huvudsakligen till av rättssäkerhetsskäl. Den påverkar dock inte huruvida den nationella 

lagstiftning som faller inom direktivets tillämpningsområde omfattas av unionsrättens 

tillämpningsområde. Att den gör det framgår genom att de nationella myndigheterna måste 

tolka den så långt som möjligt i enlighet med direktivet.139 Sedan vet vi nu att Stadgan alltid 

måste beaktas när nationell rätt omfattas av unionsrättens tillämpningsområde.140

Den nationella regeln, som inte har tillkommit på grund av medlemsstatens uppdrag enligt 

direktivet och som dessutom står i strid med direktivet, kan inte gärna i sig betraktas som 

förverkligandet av Unionens politik. Istället måste det vara när nationella myndigheter, 

inklusive domstolar, ska fatta beslut i en fråga som Unionen lämnat ett bindande uppdrag till 

medlemsstaten att lösa på visst sätt, som ett agentförhållande föreligger. Nationella 

myndigheter är enligt vad som framgår i föregående stycke alltid skyldiga att utföra detta 

uppdrag från Unionen, oavsett vad som följer av nationell rätt. Medlemsstaten kan därför ses 

134 Ibid.
135 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson.
136 Ibid. p. 28.
137 Sarimento, Daniel, Who's Afraid of the Charter? The Court of Justice, Nattional Courts and the New 

Framework of Fundamental Rights Protection in Europe, CML Rev 50, nr 5, 2013, not 44. 
138 Jfr C-176/12, Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT m.fl., p. 36. 
139 Ibid. p. 38.
140 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p. 21.
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som Unionens uppdragstagare i den situationen. Anknytningsfaktorn i Kücükdevici141 kan 

därför motiveras av Agentidén.

Gemenskapen hade enligt artikel 137(3) 2 st. EG-fördraget i dess lydelse efter 

Amsterdamfördraget kompetens att anta minimiharmoniseringsdirektiv angående bland annat 

arbetsvillkor och skydd för arbetstagare då deras anställningsavtal slutar gälla. 

Anknytningsfaktorn i Kücükdevici142 kan därmed även motiveras av Kompetensidén.

5.3.3 Nationell lag baserad på europeisk soft-law

Inom Unionen utvecklas stora mängder normer som inte är formellt bindande utan enbart 

tjänar som ledning för normgivning och rättstillämpning. Exempel är ageranden under 

beteckningarna rekommendationer och yttranden, som enligt artikel 288 5 st. FEUF inte ska 

vara bindande. Tridimas anför att nationella åtgärder faller inom tillämpningsområdet för 

unionsrätten om dess rättsliga grund är en unionsrättslig åtgärd, även om den nationella 

åtgärden inte med bindande verkan påbjuds av den unionsrättsliga åtgärden. Som exempel tar 

han införlivandet i nationell rätt av regler i en rekommendation som, enligt vad ovan sagts, 

inte har bindande verkan. Skyldigheten för nationella myndigheter att beakta unionsrättens 

allmänna rättsprinciper skulle enligt honom i en sådan situation följa av principen om lojalt 

samarbete i vad som nu är artikel 4(3) FEU.143 

Enligt min uppfattning blir detta argument enbart logiskt riktigt om principen om lojalt 

samarbete i det enskilda fallet skulle innebära en bindande skyldighet att följa aktuell soft-

law. Då talar vi alltså om bindande soft-law, vilket i sig kan framstå som en självmotsägelse. 

Betydande försiktighet är befogad angående slutsatser om den bindande kraften i rättsakter 

som inte är avsedda att producera sådana effekter.144 Jag kan inte finna några rättsfall där soft-

law utgjort tillräcklig anknytningsfaktor och inte heller noterat någon annan författare som 

stödjer Tridimas förslag. Han anför inte heller själv något sådant stöd.

141 C-555/07, Seda Kücükdevici mot Swedex GmbH & Co. KG.
142 Ibid.
143 Tridimas, Takis, The General Principles of EU Law, s. 41. 
144 Ett exempel är att Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart 

begränsar konkurrensen enligt nuvarande artikel 101 FEUF (de minimis) inte binder nationella 
konkurrensmyndigheter enligt C-226/11, Expedia Inc mot Autorité de la concurrence m.fl., p. 29. Motsatt 
slutsats kunde grundas på rättssäkerhetsprincipen och principen om berättigade förväntningar, eftersom 
företag möjligen kunde anses berättigade i att utgå från att tröskelvärdena i tillkännagivandet alltid är 
tillämpliga. 
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Medlemsstaten bör inte betraktas som unionens uppdragstagare när den inte har någon 

förpliktelse att agera. Agentidén kan därför inte motivera att Stadgan skall vara tillämplig på 

nationell rätt som baseras på soft-law. 

Inom vissa områden där Unionens institutioner utfärdar soft-law har Unionen också 

kompetens att utfärda bindande rätt, exempelvis inom miljörättens och konkurrensrättens 

områden. Kompetensidén kan därför i många situationer motivera att Stadgan skulle vara 

bindande gentemot nationella åtgärder som på något sätt införlivar soft-law i nationell rätt. 

Notera dock att det i en sådan situation inte är förekomsten av soft-law som fungerar som 

anknytningsfaktor, utan istället förekomsten av kompetens för Unionen. 

5.3.4 Hänvisningar till nationell rätt i sekundärrätt

McB145 rörde vad som är ett olovligt bortförande av barn enligt förordning 2201/2003/EG. 

Förordningens regler om när ett bortförande är olovligt definierar detta som när bortförandet 

skett i strid med vårdnad som anförtrotts en person genom dom, lag eller avtal med bindande 

verkan enligt lagen i den medlemsstat där barnet hade sin hemvist innan bortförandet. 

Irländsk nationell barnrätt innebar att en biologisk fader som inte var gift med modern till ett 

barn inte per automatik blev vårdnadshavare utan behövde ett domstolsbeslut om vårdnad. 

McB var gift med en kvinna som han hade tre gemensamma barn med. De var dock inte gifta 

när barnen föddes. McB hade därför inte vårdnad enligt irländsk lag. Efter en tid av turbulens 

tog kvinnan barnen och flög till England. 

McB stämde kvinnan inför irländsk domstol med begäran om att domstolen skulle fastställa 

att bortförandet av barnen varit olovligt. Efter avslag i första instans och överklagan hänsköt 

Supreme Court tolkningsfrågan till EU-domstolen. Frågan var om förordningen utgjorde 

hinder för nationella regler av det slag som gällde i Irland. Stadgan kommer in i bilden genom

att det ifrågasättes om ett system där modern per automatik får vårdnad om barnen och fritt 

kan föra bort dem från fadern, även när de bor tillsammans och han deltagit aktivt i deras 

uppfostran, står i överensstämmelse med respekt för mannens privat- och familjeliv enligt 

artikel 7 och hänsyn till barnens bästa enligt artikel 24. 

145 C-400/10 J. McB mot L.E.
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Domstolen uttrycker att tolkningsfrågan inte rör den nationella rättens förenlighet med 

Stadgan i sig utan enbart tolkningen av förordning 2201/2003/EG, i ljuset av Stadgan.146 

Därmed skulle ingen anknytningsfaktor krävas förefaller domstolen resonera. Det saknar 

betydelse för denna uppsats om domstolens synsätt accepteras eller inte. Giltigheten av den 

materiella nationella rätten om vårdnad av barn blir beroende av dess förenlighet med 

Stadgan. Om detta ses som tillämpning av Stadgan i tolkningen av förordningen, så att ett 

oskrivet förbehåll om att enbart nationell rätt som är förenlig med Stadgan avses genom 

hänvisningen i förordningen, eller direkt tillämpning på den nationella lagstiftningen saknar 

praktisk betydelse. Det rör sig oavsett synsätt om en situation där Stadgan tillämpas så att den 

begränsar nationell autonomi. På grund av det sagda framstår det, oaktat domstolens 

ståndpunkt, som motiverat att pröva om en tillräcklig anknytningsfaktor finns i målet för att 

göra Stadgan bindande direkt på den nationella lagstiftningen enligt någon av de två idéerna. 

Att en förordning hänvisar till nationell rätt för avgörandet av vem som ska anses ha vårdnad 

om ett barn kan inte förstås som att Unionen därigenom lämnar ett uppdrag till 

medlemsstaterna att reglera vårdnadsfrågor på något särskilt vis. McB147 kan därför inte 

motiveras av Agentidén. 

Generaladvokat Jääskinen påpekade i sitt yttrande att Unionen saknar kompetens att lagstifta 

om de materiella villkoren för rätten till vårdnad.148 Domen innebär att unionsrätten ställer 

krav på hur nationell rätt ska se ut rörande frågor om rätt till vårdnad av barn. Domstolen kan 

inte ha förbisett detta. Det faktum att domstolen inte finner någon konflikt mellan de irländska

reglerna och unionsrätten i detta fall saknar egentligen betydelse eftersom redan regeln att 

Stadgan skulle ställa upp gränser för hur nationell lagstiftning om vårdnad av barn ska se ut 

innebär ett kompetensöverskridande. Domen kan därmed inte heller motiveras av 

Kompetensidén. 

146 Ibid. p. 51-52.
147 C-400/10 J. McB mot L.E.
148 Generaladvokat Jääskinen i C-400/10, J. McB mot L.E, p. 54.
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Det kan noteras att detta är det enda rättsfall som tas upp i uppsatsen där domstolen tillämpar 

Stadgan på ett sätt som begränsar nationell autonomi och som inte kan motiveras av någon av 

de två idégrunderna. 

5.4 Nationella sanktioner och processuella frågor

I många situationer har nationella regler som inte tillkommit specifikt på grund av 

unionsrätten stor betydelse för dess praktiska effekt. Särskilt nationella processuella regler har

potential att på ett avgörande sätt påverka unionsrättens genomslag, då exempelvis avsaknad 

av rättsmedel mot nationella åtgärder som står i strid med unionsrätten innebär att enskildas 

rättigheter blir praktiskt sett värdelösa. Även vissa typer av nationella regler som har som 

effekt att säkerställa unionsrättens faktiska genomslag nationellt, exempelvis administrativa 

sanktioner mot den som överträder unionsrättsliga regler, kan på ett likartat vis ha stor 

betydelse för unionsrättens effektivitet. 

5.4.1 Materiella bestämmelser om sanktioner 

Zuckerfabrik Franken149 rörde en sockerfabrik som med stöd av en förordning från Rådet, 

med tillhörande förordning om tillämpning från Kommissionen, erhållit bidrag från den tyska 

staten för att den hade denaturerat ett stort parti socker, det vill säga gjort partiet olämpligt 

som människoföda genom illasmakande tillsatser. Bolaget sålde partiet, med villkor om att det

endast fick användas som foder åt bin. Köparen sålde i sin tur vidare partiet, och det kom att 

användas till någonting helt annat. Den tyska staten krävde därför tillbaka det utbetalda 

bidraget. Förordningarna innehöll krav på att sockret måste användas som djurfoder för att 

berättiga producenten till bidraget, men inga bestämmelser om sanktioner vid annan 

användning. 

Domstolen anförde att det dels framgick av förordningarna att medlemsstaterna skulle införa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det denaturerade sockret endast skulle användas 

som djurfoder och att bidragsmottagarens ansvar för att sockret enbart skulle användas på 

detta vis följde av att hela systemets funktion annars skulle undergrävas.150

149 C-77/81, Zuckerfabrik Franken GmbH v Federal Republic of Germany. 
150 Ibid. p. 8-12.
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Tyskland hade därmed såväl utrymme som skyldighet att införa sanktioner mot felaktig 

användning av sockret. Det var dock en tredje part som felanvänt sockret och inte 

Zuckerfabrik Franken eller någon som bolaget stod i avtalsförhållande till. Frågan var således 

vilket ansvar bidragsmottagaren hade för tredje mans agerande.151 Det ifrågasattes i målet om 

återbetalningsskyldigheten för bolaget stod i överensstämmelse med gemenskapsrättens krav 

på skydd för rättssäkerhet samt proportionalitetsprincipen. Domstolen är tyst angående 

anknytningsfaktorn och konstaterar enbart att det måste prövas om de nationella reglerna är 

förenliga med dessa principer.152 Min bedömning är att även detta fall är relevant för Stadgans

tillämpningsområde.153

Domen kan motiveras av Agentidén eftersom en tydlig skyldighet för medlemsstaterna att 

säkerställa systemets funktion framgår i förordningarna. Vid utförandet av denna skyldighet är

medlemsstaterna skyldiga att beakta unionsrättens allmänna rättsprinciper och Stadgan.

Domen kan även motiveras av Kompetensidén. Gemenskapen hade enligt artikel 38-43 i 

EEG-fördraget kompetens att anta nödvändiga åtgärder för att uppnå gemenskapens mål om 

en fungerande marknad och ökade inkomster för enskilda inom jordbruksområdet. Kompetens

att reglera villkoren för rätten till bidrag som har till syfte att minska obalanserna på en 

delmarknad för jordbruksprodukter, och villkoren för återbetalningsskyldighet avseende 

sådana bidrag, bör omfattas av detta.

5.4.2 Den nationella processuella autonomin

En både teoretiskt och praktiskt viktig fråga är i vilken utsträckning Stadgan är tillämplig på 

processuella frågor där dessa inte är explicit harmoniserade, i situationer när materiella regler 

är det. 

151 Ibid. p. 20-21.
152 Ibid. p. 22.
153 Målet kan därmed inte sägas direkt röra någon rättighet som erkänns i Stadgan, men en betydande koppling 

finns enligt min uppfattning genom att målet rör sanktioner, där samma synpunkter i stor utsträckning gör 
sig gällande som inom straffrätten, dels till principen om proportionalitet mellan brott och straff i artikel 
49(3) och dels till den straffrättsliga legalitetsprincipen i artikel 49(1), som omfattar en del av 
rättssäkerhetsprincipen. 
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Texdata154 rörde ett tyskt bolag som bedrev verksamhet genom en filial i Österrike. Österrikisk

lag ålade utländska bolags filialer att avge årsredovisning. Texdata hade inte ingivit 

årsredovisningar för räkenskapsåren 2008 och 2009 och påfördes därför ett vite för respektive

räkenskapsår. Efter överklagande uppstod tvivel angående den österrikiska processen kring 

dessa viten och dess förenlighet med bland annat rätten till ett effektivt domstolsskydd och 

rätten till försvar i artikel 47 i Stadgan.155 Den österrikiska regeringen bestred att Stadgan var 

tillämplig, med hänvisning till att direktiven ifråga inte ställde upp några krav på den 

nationella processen för påförande av sanktionsavgifter och att medlemsstaterna har 

processuell autonomi.156 

 

EU-domstolen var av en annan uppfattning, med hänvisning till att sanktionsavgifterna 

utgjorde en påföljd för åsidosättande av en skyldighet enligt det elfte bolagsdirektivet och att 

Unionen i detta direktiv uppdragit åt medlemsstaterna att fastställa lämpliga påföljder för 

sådan underlåtenhet. Enligt domstolen följde det därav att det österrikiska systemet utgjorde 

en tillämpning av unionsrätten och att Stadgan var tillämplig på det.157 

Det faktum att sanktionsavgiften som sådan ostridigt fanns till för att säkerställa att en 

unionsrättslig skyldighet uppfylls, och att unionsrätten uttryckligen krävde sanktioner för 

detta ändamål, innebar således att även de processuella bestämmelser som tillämpades vid 

påförande av avgiften på den enskilde utgjorde tillämpning av unionsrätten. Varken de 

nationella reglerna om rätten till försvar eller om förutsättningar för överklagande och så 

vidare hade något unionsrättsligt ursprung. 

Steffensen158 är mindre rättframt och potentiellt mer långtgående. Sökanden i målet var 

ansvarig för produktionskontrollen hos ett företag som tillverkade korv. Den lokala 

livsmedelsmyndigheten tog prover hos livsmedelshandlare på korv som producerats av 

företaget. Enligt proverna var korvarna inte korrekt märkta i förhållande till tysk lag. 

Steffensen påfördes därför, på grund av sin ställning i företaget, en sanktionsavgift. Enligt 

artikel 7.1 direktiv 89/397/EEG, om offentlig kontroll av livsmedel, hade medlemsstaterna en 

154 C-418/11, Texdata Software GmbH.
155 Ibid. p. 70. 
156 Generaladvokat Mengozzi i C-418/11, Texdata Software GmbH, p. 67.
157 Jfr C-418/11, Texdata Software GmbH, p.74-76.
158 C-276/01, Joachim Steffensen.
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skyldighet att säkerställa att de som blir föremål för inspektion har möjlighet att begära ett 

utlåtande från ett andra laboratorium, det vill säga att själv låta testa varan för att kunna 

använda ett från myndighetens provtagning avvikande resultat som försvar. Tyskland hade 

därför infört en regel om att vid provtagning så skulle en del av provet, eller en annan produkt

av samma sort, lämnas kvar.159 Problemet var att proverna hade lämnats hos 

livsmedelshandlarna och inte hos Steffensen eller hans arbetsgivare. De senare hade inte 

heller underrättats om provtagningen.160 

Den nationella domstolen ställde därför frågan om myndighetens provresultat från ett 

förfarande som kränkt rätten till ett andra utlåtande skulle vara otillåtet som bevis mot den 

enskilde.161 Notera att den regel som fanns i direktivet, om att enskilda skulle ges en möjlighet

att skaffa ett andra utlåtande, inte var den processuella regel som nu blev aktuell. Nu var fråga

om en potentiell inskränkning i den fria bevisföringens princip. 

Domstolen fann att frågan om godtagande av bevis i nationella domstolar i den typ av 

situation som målet rörde inte reglerades av gemenskapsrätten.162 Domstolen fann dock att 

reglerna om bevisprövning i detta fall föll inom tillämpningsområdet för gemenskapsrätten 

och att reglerna därför var underkastade gemenskapsrättens skydd för de grundläggande 

rättigheterna.163 Punkten angående anknytningsfaktorn är svårtydd varför den inkluderas i sin 

helhet. ”Eftersom det i förevarande fall är fråga om iakttagandet av en rätt att begära 

utlåtande från annat laboratorium som garanteras av gemenskapsrätten, och de följder som 

ett åsidosättande av denna rätt kan ha för frågan huruvida ett bevis kan godtas inom ramen 

för ett sådant överklagande som det som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, 

omfattas de nationella bestämmelser som är tillämpliga i fråga om bevisning av 

tillämpningsområdet för gemenskapsrätten. Följaktligen krävs att dessa bestämmelser skall 

uppfylla de krav som följer av de grundläggande rättigheterna.”164 

159 Ibid. p. 11.
160 Ibid. p. 17 och 18. 
161 Ibid. p. 27, fråga nr 2.
162 Ibid. p. 62.
163 Ibid. p. 71.
164 Ibid. p. 71. 
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Domstolen tycks erbjuda ett cirkelresonemang genom att uttala att eftersom detta enskilda fall

handlar om vilka följder ett åsidosättande av rätten till ett andra utlåtande har på värdet och 

tillåtligheten av myndighetens provsvar som bevisning så omfattas de nationella reglerna om 

bevisvärde och tillåtlighet av bevis av tillämpningsområdet för gemenskapsrätten. 

Rätten till en rättvis rättegång och försvar framgår av artikel 47 och 48 i Stadgan. Ett 

alternativ är att förstå domen som grundad på att rätten att begära ett andra utlåtande i sig kan 

förstås som ett uttryck för den kontradiktoriska principen, i enlighet med den italienska 

regeringens yttrande i målet.165 Domstolen uttrycker också att den nationella domstolen, vid 

bedömningen av vilket bevisvärde, om något, myndighetens provsvar ska tillmätas, måste 

tillse att den kontradiktoriska principen inte åsidosätts.166 Jag uppfattar dock inte domstolen 

som att anknytningsfaktorn skulle bestå i att rätten till ett andra utlåtande för den enskilde i 

sig är ett uttryck för rätten till en rättvis rättegång, då domstolen först slår fast att de nationella

bevisreglerna omfattas av tillämpningsområdet för gemenskapsrätten, för att sedan slå fast att 

de då måste uppfylla de krav som framgår av artikel 6(1) EKMR.167 Först tillämplighet och 

sedan innehåll tycks det som. 

Åkerberg Fransson168 rörde om förbudet mot dubbelbestraffning i Stadgans artikel 50 var 

tillämpligt i processen mot en löjromsfiskare i Norrbotten som inte redovisat alla sina 

inkomster till Skatteverket och därför först hade påförts skattetillägg och sedan åtalades för 

skattebrott. En del av såväl skattetillägget som åtalet för skattebrott avsåg undanhållande av 

mervärdesskatt.

EU-domstolen konstaterar att medlemsstaterna enligt direktiv 2006/112/EG, om ett 

gemensamt system för mervärdesskatt, samt artikel 4(3) FEU är skyldiga att vidta nödvändiga

åtgärder för att säkerställa att mervärdesskatt kan uppbäras i sin helhet, samt att bekämpa 

skatteundandragande.169 Dessutom består EU:s budget till viss del av en särskild andel av 

mervärdesskatt uppburen i medlemsstaterna och de senare har enligt artikel 325 FEUF en 

165 Ibid. p. 34.
166 Ibid. p. 78 och 79.
167 Ibid. p. 71 och 72 i förening.
168 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 
169 Ibid. p.25. 
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skyldighet att bekämpa olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska 

intressen.170 

Systemet med skattetillägg och straffsanktion av skattebrott för den som lämnar oriktiga 

uppgifter är inte reserverat för mervärdesskattens område utan gäller för alla skatter i Sverige. 

Systemet har inte tillkommit som en följd av Sveriges skyldigheter enligt EU-rätten utan 

skattetillägg har funnits i svensk rätt under lång tid. EU-domstolen slår trots detta fast att 

skattetillägg och åtal för skattebrott avseende mervärdesskatt utgör en tillämpning av 

unionsrätten i Stadgans mening.171 

 

EU-domstolen uttalar att denna slutsats inte påverkas av att de nationella reglerna inte har 

införts för att införliva direktivet ifråga, på grund av att de tillämpas för att beivra 

åsidosättandet av skyldigheter enligt direktivet och handlanden som skadar unionens 

ekonomiska intressen.172 Slutsatsen måste dras att det saknar betydelse om de nationella 

reglerna infördes före eller efter ikraftträdandet av fördragen alternativt de direktiv där 

skyldigheten att uppnå det aktuella målet framgår. Den nationella regeln är inte en tillämpning

av unionsrätten för att den tillkommit på grund av unionsrätten, utan för att den tillämpas för 

att beivra brott mot EU-rättsliga bestämmelser. 

Alla tre ovanstående fall kan förklaras utifrån Agentidén. I Texdata173 hade Österrike en 

explicit skyldighet att införa sanktioner mot den som i strid med det elfte bolagsdirektivet 

underlät att offentliggöra redovisningshandlingar. Processen kring påförandet av en sådan 

sanktionsavgift är då förverkligandet av Unionens politik mot den enskilde. I Steffensen174 

hade Tyskland en skyldighet att införa ett system för livsmedelskontroller. Tyskland hade 

också en explicit skyldighet att säkerställa att den enskilde fick möjlighet att skaffa ett andra 

utlåtande vid provtagning. Både själva provtagningen hos livsmedelshandlarna och den 

efterföljande processen mot Steffensen utgjorde förverkligandet av Unionens politik mot 

honom. Att godta bevisen mot Steffensen skulle innebära att en process som eventuellt stod i 

strid med explicita skyldigheter för medlemsstaten lades till grund för detta förverkligande, 

170 Ibid. p.26. 
171 Ibid. p.27.
172 Ibid. p.28.
173 C-418/11, Texdata Software GmbH.
174 C-276/01, Joachim Steffensen.
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vilket inte kan vara ett korrekt utförande av medlemsstatens uppdrag från Unionen. I 

Åkerberg Fransson175 hade Sverige en explicit skyldighet att säkerställa uppbörd av 

mervärdesskatt samt att motverka brottslighet som riktade sig mot Unionens ekonomiska 

intressen. Såväl påförande av skattetillägg som åtal för skattebrott är ägnat att uppfylla dessa 

båda skyldigheter och den straffrättsliga processen mot Åkerberg Fransson innebar därför att 

Sveriges uppdrag från Unionen verkställdes mot honom. 

Frågan om vilken kompetens Unionen har att lagstifta om processuella frågor är relativt 

komplicerad. Utgångspunkten är att genomförandet av unionsrätten nationellt sker i enlighet 

med nationella processuella bestämmelser. Man brukar tala om medlemsstaternas processuella

autonomi.176 Dessa nationella bestämmelser är dock enbart tillämpliga i avsaknad av 

unionsrättsliga processuella regler.177 Detta innebär att medlemsstaterna inte har exklusiv 

kompetens på processrättens område som helhet, det vill säga att processrätt inte per 

definition ligger utanför unionsrättens räckvidd.178 Unionen har dock begränsad specifik 

kompetens på processrättens område.

Texdata179 rörde reglerna inom ett administrativt förfarande och inte civil- eller 

straffprocessuella bestämmelser. Unionen har post-Lissabon som enda uttrycklig kompetens 

angående administrativa förfaranden möjlighet enligt artikel 197 FEUF att stödja 

medlemsstaternas ”ansträngningar att förbättra sin administrativa förmåga att genomföra 

unionsrätten”. Åtgärder baserade på denna artikel är dock inte bindande för medlemsstaterna 

och får inte innebära harmonisering av nationell rätt. Därmed kan inte heller den generella 

kompetensen i artikel 352 FEUF användas, eftersom den enligt artikelns tredje punkt inte kan 

användas för att harmonisera nationell rätt när fördragen utesluter sådan harmonisering. Även 

om artikel 114 FEUF har givits en expansiv tolkning i det förgångna bör nog kopplingen 

mellan de österrikiska processuella reglerna och den inre marknadens funktion betraktas som 

175 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 
176 Se C-201/02, The Queen, på begäran av Delena Wells mot Secretary of State for Transport, Local 

Government and the Regions, p.67. 
177 Jfr C-39/70, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, p.4 st. 2. 
178 För synpunkten att unionsrättens potentiella inverkan på nationell processrätt är i princip obegränsad från en 

tidigare domare vid EU-domstolen se Kakouris, Constantions, Do the Member States Possess Judicial 
Procedural ”Autonomy”?, CML Rev 34, nr 6, 1997, s. 1389-1412. För att förstå argumenten i artikeln bör 
man uppmärksamma att medlemsstaterna visserligen själva reglerar processuella frågor autonomt som 
utgångspunkt, men att det inte nödvändigtvis innebär att de frågorna är fredade från unionsrättsligt 
inflytande. Det är för övrigt en synpunkt som också är relevant avseende alla de områden där Unionen och 
medlemsstaterna har delad kompetens. 

179 C-418/11, Texdata Software GmbH.
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för svag för att skapa kompetens för Unionen. Domen kan därmed inte motiveras av 

Kompetensidén.

Vad gäller bevisföringsfrågor, som var aktuellt i Steffensen,180 har Unionen uttrycklig 

kompetens att lagstifta om ömsesidig tillåtlighet av bevis mellan medlemsstaterna enligt 

artikel 82(2)a FEUF, om det är nödvändigt för att underlätta ömsesidigt erkännande av domar 

och rättsliga avgöranden samt för att underlätta rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor som 

har en gränsöverskridande dimension. Att inkludera de aktuella reglerna i målet inom den 

kompetensgrunden uppfattar inte jag som förenligt med artikelns syfte. Vi är då inne på rent 

hypotetiska problem med erkännande och verkställighet. Lika vag framstår en härledning till 

de generella kompetenserna och domen kan därmed inte motiveras av Kompetensidén.

Angående Åkerberg Fransson181 är frågan om Unionen har uttrycklig kompetens att anta 

regler om vilka typer av avgöranden och påföljder som utgör processhinder för nya processer 

baserade på samma gärning. Som framgått är Unionens uttryckliga kompetens att harmonisera

straffprocessuella frågor knuten till behovet av att säkerställa ömsesidigt erkännande av 

domar mellan medlemsstaterna. Det är här snarare artikel 82(2)d FEUF, som ger Unionen 

kompetens att reglera vilka delar som helst av det straffrättsliga systemet när det är 

nödvändigt för ömsesidigt erkännande och annat samarbete, som vore en möjlig grund, men 

kopplingen till problematik med erkännande och verkställighet framstår här lika hypotetisk 

som i föregående mål. Detsamma gäller en härledning till de generella kompetenserna och 

domen kan därmed inte motiveras av Kompetensidén.

5.5 Undantagsregler från de fyra friheterna 

ERT182 är symbolen för doktrinen om att medlemsstaterna kan vara bundna av unionsrättens 

skydd för grundläggande rättigheter när de förlitar sig på särskilda undantag för att göra 

avsteg från de fyra friheterna. ERT var det grekiska statsmonopolet för TV och radio, skyddat 

av lag som angav att ingen annan fick bedriva TV eller radiosändningar utan dess samtycke. 

När motparten i målet inför den nationella domstolen, DEP, började sända TV stämdes de av 

180 C-276/01, Joachim Steffensen.
181 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 
182 C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE och Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou mot 

Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas och Nicolaos Avdellas m.fl.

47



ERT med begäran om sändningsförbud och beslag av sändningsutrustningen. Ett antal EU-

rättsliga frågor uppstod här angående tillåtligheten av ett totalt monopol på TV-sändningar. Ett

sådant monopol utgör en uppenbar inskränkning av den fria rörligheten för tjänster. Sådana 

inskränkningar kan dock godtas om de grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller 

hälsa, vilket framgår i vad som nu är artikel 52 FEUF. 

Den nationella lagstiftningen ifråga i fallet kunde enligt domstolen endast omfattas av 

undantagsgrunderna om den var förenlig med de grundläggande rättigheterna.183 I målet var 

det främst yttrandefriheten, som numera skyddas genom artikel 11 i Stadgan, som var 

relevant. 

Det finns rättsfall som rör nationella åtgärder som inskränker en av de fyra friheterna, där 

undantagsgrunden enligt EU-domstolen varit att åtgärderna varit nödvändiga för skyddet av 

andra värden än de uttryckliga undantagen i fördragen, så kallade tvingande hänsyn. Det rör 

sig således om undantagsgrunder som enbart framgår av rättspraxis. Frågan är om Stadgan 

ska vara tillämplig på samma vis i förhållande till dessa undantagsgrunder.

Domstolens besvarade först frågan negativt i Cinéthèque184, men övergav sedermera den 

ståndpunkten.185 Familiapress186 rörde ett österrikiskt förbud mot pristävlingar i tidskrifter, 

vilket domstolen bedömde ha potential att hindra den fria rörligheten för varor. Österrike 

åberopade bevarandet av pressens mångfald som undantagsgrund. Domstolen fann detta vara 

ett sådant tvingande hänsyn som kunde motivera en inskränkning av den fria rörligheten för 

varor. Domstolen slog sedan, med hänvisning enbart till ERT,187 fast att när medlemsstaten 

förlitar sig på tvingande hänsyn för att rättfärdiga en inskränkning av den fria rörligheten för 

varor så måste detta rättfärdigande tolkas i ljuset av gemenskapsrättens allmänna 

rättsprinciper och särskilt de grundläggande rättigheterna.188 För att stå i överensstämmelse 

183 Ibid. p. 43.
184 Förenade målen C-60/84 Cinéthèque SA m.fl. mot Fédération nationale des cinémas francais och C-61/84 

Éditions René Chateau SARL m.fl. mot Fédération nationale des cinémas francais.
185 Se exempelvis Besselink, Leonard F.M., The Member States, the National constitutions and the Scope of the 

Charter, Maastricht journal 8, nr 1, 2001, s. 76. 
186 C-368/95, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH mot Heinrich Bauer Verlag.
187 C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE och Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou mot 

Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas och Nicolaos Avdellas m.fl.
188 Ibid. p. 24.
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med gemenskapsrätten var därför den österrikiska lagen också tvungen att stå i 

överensstämmelse med yttrandefriheten, såsom den skyddas i artikel 10 EKMR.189 

Sedan denna dom tycks därmed EU-domstolens inställning kunna sammanfattas så att 

nationella åtgärder som innebär en inskränkning av en av de fyra friheterna är oförenlig med 

unionsrätten om den inte omfattas av ett särskilt undantag. Några undantag återfinns direkt i 

fördragen, andra utgörs av sådana tvingande hänsyn som enligt unionsrätten är av sådan vikt 

att de kan motivera en inskränkning av en av de fyra friheterna. För att nationella åtgärder 

som innebär en inskränkning av en av de fyra friheterna ska kunna godtas enligt någon av 

dessa undantagsgrunder måste de också vara förenliga med de grundläggande rättigheterna i 

unionsrätten. Detta benämns i det följande ERT-doktrinen.

ERT-doktrinen kan inte motiveras av Agentidén. Undantagsgrunderna från de fyra friheterna, 

som måste anses vara Unionens mest grundläggande principer, kan inte ses som uppdrag åt 

medlemsstaterna. Det är istället mer logiskt att betrakta dem som just undantag, där 

unionsrätten tillåter medlemsstaterna att i viss mån driva nationella intressen, till nackdel för 

den inre marknadens funktion.

De ovanstående rättsfallen kan dock förklaras av Kompetensidén. Några medlemsstater 

försökte tidigt i gemenskapsrättens utveckling hävda att tolkningen av de uttryckliga 

undantagsgrunderna i fördragen, inte minst det som nu är artikel 36 FEUF angående varor, var

en fråga för medlemsstaterna. Undantagen skulle då utgöra någon form av reserverad 

kompetens för medlemsstaterna. Domstolen intog istället, logiskt nog, ståndpunkten att 

tolkningen av undantagsgrunderna är en fråga om tolkning av unionsrätten.190

I detta sammanhang är det lika väl att direkt utgå från Unionens generella kompetens enligt 

artikel 114 FEUF. Unionen har enligt denna artikel kompetens att, om inte annat framgår i 

fördragen, anta åtgärder för tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i syfte att 

säkerställa den inre marknadens funktion. Eftersom hela denna kategori av situationer utgörs 

189 Yttrandefriheten skyddas numera, som framgått ovan, av artikel 11 i Stadgan.
190 Se Lenaerts, Koen, Constitutionalism and the Many Faces of Federalism, American Journal of Comparative 

Law 38, nr 2, 1990, s. 221, med vidare hänvisningar till litteratur och praxis.
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av sådana där nationell lagstiftning har en potentiell påverkan på den inre marknadens 

funktion kommer de flesta fall, möjligen alla, omfattas av Unionens kompetens enligt artikel 

114, utöver att Unionen kan ha specifik kompetens. 

Television och radio, inklusive organisationen av sändningar och marknadstillträde för 

konkurrenter, är inte undantaget Unionens kompetens i fördragen. Tvärt om har exempelvis 

statsstödsreglerna i fördragen stor betydelse för organisation och finansiering av public 

service bolag i medlemsstaterna, vilket motiverar tillämpningen av unionsrättens 

grundläggande rättigheter i ERT.191 Angående Familiapress192 är inte heller tidningsmarknaden

på något vis undantagen från Unionens kompetens i fördragen och Unionen bör därför kunna 

reglera om pristävlingar i tidskrifter ska vara tillåtet eller inte, förutsatt att detta bedöms 

kunna påverka den inre marknadens funktion. 

6 Otillräckliga anknytningsfaktorer
Demirel193 rörde rätten till familjeåterförening för turkiska arbetstagare utifrån respekt för 

familjelivet enligt artikel 8 EKMR, som idag också motsvaras av artikel 7 i Stadgan. I målet 

slog domstolen fast att det dåvarande associeringsavtalet mellan Turkiet och EEG inte 

innehöll någon gemenskapsrättslig regel med direkt tillämplighet i medlemsstaternas 

rättsordningar om villkoren för rätt till familjeåterförening för turkiska arbetstagare. Den 

nationella lagstiftningen om detta var ”således inte avsedd att genomföra någon 

gemenskapsrättslig bestämmelse.”194 Europakonventionen var därmed inte tillämplig genom 

gemenskapsrätten i den aktuella situationen. Citatet ovan är i sig tillräckligt bevis på att 

domen kan motiveras av Agentidén. 

Däremot förefaller domen inte kunna motiveras av Kompetensidén. Domstolen uttalar att 

artikel 238 i EEG-fördraget, som gav Gemenskapen behörighet att sluta avtal med tredje land,

med nödvändighet också tilldelade Gemenskapen behörighet att säkerställa att åtagandena 

191 C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE och Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou mot 
Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas och Nicolaos Avdellas m.fl. Angående statsstöd till 
public-service bolag se förenade målen T-231/06 Konungariket Nederländerna, och T-237/06 Nederlandse 
Omroep Stichting (NOS), mot Europeiska kommissionen. 

192 C-368/95, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH mot Heinrich Bauer Verlag.
193 C-12/86, Meryem Demirel mot Stadt Schwäbisch Gmünd.
194 Ibid. p. 28.
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mot tredje land fullgjordes inom alla områden som omfattas av fördraget.195 Gemenskapen bör

därför anses ha haft kompetens att med bindande verkan reglera den fråga som var aktuell i 

målet.

Som kontrast till målen under avsnitt 5.4 ovan finns Maurin,196 som gällde huruvida 

straffprocessen mot en person som sålt mat efter bäst-före datum i strid med fransk lag, var 

förenlig med bland annat rätten till försvar, som idag delvis skyddas i artikel 47 i Stadgan. Det

faktum att märkning av mat med bäst-före datum var harmoniserat genom direktiv innebar 

dock enligt domstolen inte att sanktioner mot den som sålde korrekt märkta produkter efter 

utgången av tiden var det.197 Det som Maurin åtalades för var därför inte att han hade brutit 

mot en regel som föreskrevs av gemenskapsrätten. Bedömningen hade sannolikt varit 

annorlunda om han hade sålt produkter som inte var bäst-före märkta över huvud taget. 

Eftersom medlemsstaterna enligt domstolen inte åläggs några skyldigheter när det gäller 

försäljning av produkter som överensstämmer med direktivet ifråga saknas anknytningsfaktor 

enligt Agentidén.

Unionen har inte, och det har inte heller tidigare funnits, någon tydlig fristående kompetens 

att reglera de aktuella frågorna, grundat på exempelvis konsumentskydd eller 

livsmedelssäkerhet. Det är tänkbart att regler angående försäljning av livsmedel efter bäst-före

datum och sanktioner vid överträdelser av dessa skulle kunna anses nödvändiga för den inre 

marknadens funktion. Unionen har om så är fallet i vart fall kompetens enligt artikel 114 

FEUF och domen kan då inte motiveras av Kompetensidén.

Kremzov198 rörde en pensionerad domare som dömts för mordet på en advokat och olaga 

vapeninnehav. Både förövaren och offret var österrikare och gärningen begicks i Österrike. I 

första instans dömdes Kremzov till 20 års fängelse med förordnande om att han skulle intas 

på mentalsjukhus.199 Efter överklagande fastställdes domen i ansvarsdelen men ändrades i 

påföljdsdelen till livstids fängelse i vanlig anstalt. Sammanträdet i överrätten hölls i den 

195 Ibid. p. 9.
196 C-144/95, Brottmål mot Jean-Louis Maurin. 
197 Ibid. p. 11.
198 C-299/95, Friedrich Kremzow mot Republik Österreich. 
199 Ibid. p. 4.
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tilltalades utevaro då varken han själv, domstolen eller åklagaren begärt att han skulle 

närvara.200 Efter klagan på överrättens dom inför Europadomstolen fastställde denna att 

processen inför överrätten kränkt artikel 6(3)c i Europakonventionen, när Kremzov inte 

närvarat personligen för att ha möjlighet att försvara sig.201 Den nationella domstolen frågade 

om de bestämmelser i Europakonventionen som var av intresse i den nationella processen 

ingick i gemenskapsrätten så att EU-domstolen har att tolka dem genom meddelande av ett 

förhandsavgörande.202 

Angående anknytningsfaktorer anförde Kremzov själv att han var Unionsmedborgare och att 

ett olagligt frihetsberövande hindrade honom från att utnyttja sin fria rörlighet inom Unionen. 

Han gjorde med andra ord ett försök att utnyttja ERT-doktrinen.203 EU-domstolen svarade att 

Kremzovs situation inte hade någon anknytning till någon av de situationer som avses i 

fördragets bestämmelser om fri rörlighet för personer. En rent hypotetisk möjlighet att utnyttja

dessa friheter utgör inte en tillräckligt anknytningsfaktor.204 Den synpunkten är nödvändig 

eftersom ett hypotetiskt samband med den fria rörligheten annars alltid kan konstrueras. 

I efterföljande punkt uttalas att domen mot Kremzov inte meddelats i enlighet med 

bestämmelser som varit avsedda att säkerställa att gemenskapsrättsliga regler följs.205 Det är 

inte helt klart om domstolen här avser de nationella processuella bestämmelserna om den 

tilltalades rätt att närvara vid rättegången i överrätt eller straffstadgandena för mord och 

vapenbrott, eller kanske både och. Eftersom medlemsstaten i den aktuella situationen därmed 

inte utförde något uppdrag åt Unionen kan domen motiveras av Agentidén. Unionen hade inte

heller kompetens inom straffrättens och straffprocessrättens områden att reglera dessa frågor 

och domen kan därför även motiveras av Kompetensidén.206 

200 Ibid. p.5. 
201 Rätten till ett försvar, som skyddas i artikel 6 EKMR, skyddas även delvis i artikel 47 i Stadgan. 
202 Ibid. p.12.
203 Ibid. p.13.
204 Ibid. p.16.
205 Ibid. p.17.
206 Det ska också noteras att målet utspelade sig före ikraftträdandet av Lissabonfördraget, då dessa frågor i 

huvudsak föll inom den så kallade tredje pelaren, se vidare till exempel Herlin Karnell, Ester, EU 
Competence in Criminal Law after Lisbon. I Biondi m.fl. (red), European law after the Treaty of Lisbon, s. 
331-346.
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Annibaldi207 omnämns i förklaringarna208 och rörde en ansökan om tillstånd till att anlägga en 

fruktodling om cirka tre hektar inom natur- och arkeologiparken ”Inviolata” i regionen Lazio.

Sökanden ägde totalt 35 hektar mark inom parken. Ansökan avslogs eftersom den lag som 

utnämnde området till park förbjöd förändring av odlingsmönster inom den.209 Sökanden 

hävdade att den nationella lagen och beslutet kränkte bland annat äganderätten, genom att 

innebära de facto expropriation av hans mark utan ersättning.210 Äganderätten skyddas i 

artikel 17 i Stadgan. Domstolen angav tre grunder för att en tillräcklig anknytningsfaktor inte 

fanns i fallet.

Domstolen uttalar för det första att det inte fanns något i målet som ledde till slutsatsen att de 

nationella reglerna hade till syfte att genomföra någon gemenskapsrättslig bestämmelse.211 För

det andra var den regionala lagen enligt domstolen av generell natur och eftersträvade andra 

mål än de som återfanns i den gemensamma jordbrukspolitiken.212 Domstolen väljer här att 

enbart kommentera förhållandet till den gemensamma jordbrukspolitiken och inte politiken 

inom området miljö och kultur. Att den regionala lagen eftersträvar andra mål än 

jordbrukspolitiken är ganska klart, eftersom den helt avsåg att skydda kultur och miljö. 

För det tredje saknades det enligt domstolen gemenskapsrättsliga regler angående 

expropriation, och de åtgärder som vidtagits inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

medförde inte att regleringen av äganderätten till jordbruk påverkades. Därför ledde lydelsen 

av det som nu är artikel 345 FEUF, som anger att fördragen inte i något hänseende ska ingripa

i medlemsstaternas egendomsordningar, till att den regionala lagen avsåg ett område som 

omfattades av medlemsstaternas behörighet.213 Här gör domstolen en uttrycklig koppling till 

kompetens, men på sätt och vis tvärt om jämfört med Kompetensidén. Domstolens uttalar att i

avsaknad av gemenskapsrättsliga regler om expropriation och äganderätt till jordbruk så 

omfattas de regionala reglerna av medlemsstaternas kompetens. Domstolen tycks därmed inte 

uttala att gemenskapens skulle sakna kompetens att anta sådana regler, bara att det inte hade 

207 C-309/96, Daniele Annibaldi mot Sindaco del Comune di Guidonia och Presidente Regione Lazio. 
208 Se ovan not 32.
209 C-309/96, Daniele Annibaldi mot Sindaco del Comune di Guidonia och Presidente Regione Lazio, p. 4-6.
210 Ibid. p. 8.
211 Ibid. p. 21.
212 Ibid. p. 22.
213 Ibid. p. 23.

53



skett. Artikel 345 FEUF innebär inte att frågor om äganderättens innehåll helt faller utanför 

unionsrätten.

Både den första och den tredje punkten visar tydligt att den regionala lagen inte kan anses 

utföra något uppdrag åt Unionen och domen kan därmed motiveras av Agentidén.

Unionen varken har eller hade kompetens att anta bindande lagstiftning angående skyddet av 

kulturminnen.214 Däremot har Unionen betydande kompetens inom jordbruksområdet som 

eventuellt kan komma att inskränka nationellt skydd för kulturminnen och natur när det är 

nödvändigt och motiverat för den inre marknadens funktion eller uppnåendet av något annat 

mål inom jordbrukspolitiken. Domen kan därför inte finna entydigt stöd i Kompetensidén. 

Idéal Tourisme215 rörde ett Belgiskt bussföretag som erbjöd internationella resor. Företaget 

hamnade i konflikt med den belgiska skattemyndigheten på grund av att det ansåg att det i 

mervärdesskattehänseende behandlades sämre än flygbolag, vars tjänster i princip var befriade

från utgående mervärdesskatt men, som ändå fick göra avdrag för ingående mervärdesskatt, i 

strid med likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen är ett uttryck för principen om 

allas likhet inför lagen, som skyddas i artikel 20 i Stadgan. 

Det i målet relevanta direktivet på mervärdesskattens område tillät under en övergångsperiod 

medlemsstaterna att fortsätta tillämpa vissa regler som fanns i nationell rätt vid direktivets 

ikraftträdande, som annars skulle stått i strid med dess bestämmelser, bland annat avseende 

passagerartransport. Belgien hade därmed uttryckligt godkännande att behålla sina gamla 

regler, vilket var vad man hade gjort. Den planerade harmoniseringen av mervärdesskattens 

område hade enligt domstolen därmed inte ännu genomförts och en medlemsstat som behöll 

sina gamla undantagsregler införlivar inte direktivet och åsidosätter därmed varken direktivet 

eller de allmänna gemenskapsrättsliga principerna.216 Med andra ord var den 

gemenskapsrättsliga likabehandlingsprincipen inte tillämplig på nationella regler som behölls.

214 Jfr artikel 167 FEUF idag och artikel 128 i EG-fördraget vid tidpunkten för domen. 
215 C-36/99, Idéal tourisme SA mot Belgiska staten. 
216 Ibid. p. 38.
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Denna slutsats ligger i linje med Agentidén då de regler som medlemsstaten valt att behålla 

under en övergångsperiod inte utför något uppdrag från Unionen. 

Däremot står domen i uppenbar strid med Kompetensidén. Unionen hade och har 

uppenbarligen kompetens att reglera mervärdesskatt, inklusive vilka tjänster som ska vara 

skattepliktiga. 

Gueye217 rörde huruvida nationella regler som gjorde utdömande av besöksförbud 

obligatoriskt vid fällande dom avseende vissa allvarligare brott mot make/maka eller en annan

person som har ett liknande förhållande till gärningsmannen var förenliga med Rådets 

rambeslut 2001/220/RIF, om brottsoffers ställning i straffrättsliga förfaranden, och respekt för

privat- och familjelivet i artikel 7 i Stadgan, i en situation där brottsoffret motsätter sig 

besöksförbudet. Målet handlade om två män som båda hade dömts för misshandel av sina 

partners och vid sidan av övriga påföljder ålagts besöksförbud. Det var ostridigt att de båda i 

samförstånd med sina respektive partners kort efter domarna hade återupptagit samlevnaden, 

fram tills det att de greps av polis för överträdelse av besöksförbuden. 

Rambeslutet ifråga ger brottsoffret rätt att bli hörd i brottmålsprocessen och rätt till ett 

grundläggande skydd mot gärningsmannen. Däremot ger rambeslutet inte enligt domstolen 

brottsoffret någon rätt att påverka den nationella domstolens val av påföljd.218 Skyldigheten 

enligt spansk rätt för domstolar att i vissa fall döma ut besöksförbud faller enligt domstolen 

inte under rambeslutets tillämpningsområde och den skyldigheten kan därför inte under några 

förhållanden bedömas med beaktande av bestämmelserna i Stadgan.219 

Domstolen gör således Stadgans tillämplighet beroende av tillämpningsområdet för 

sekundärrättsakten. Det är enbart inom detta tillämpningsområde som det ens är möjligt att 

fastställa ett uppdrag för medlemsstaten, när något sådant inte följer av fördragen eller annan 

sekundärrätt, varför domen är i enlighet med Agentidén.

217 Förenade målen C-483/09 och C-1/10, Brottmål mot Magatte Gueye och Valentín Salmerón Sánchez.
218 Ibid. p. 65.
219 Ibid. p. 69.
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Domstolen omnämner inte förekomsten av kompetens för Unionen, som på straff- och 

straffprocessrättens områden framgår av artikel 82 och 83 FEUF. Artikel 82 avser åtgärder för

att främja myndighetssamarbete och erkännande av domar och beslut över gränser. I artikel 83

finns en möjlighet att genom direktiv införa minimiregler för påföljder för vissa allvarliga 

typer av brott, bland annat sexuellt utnyttjande av kvinnor, men då ska brottsligheten ha 

gränsöverskridande inslag, alternativt att det finns särskilda behov av att bekämpa den på 

gemensamma grunder.220 Det är således främst så kallad trafficking och liknande som avses. 

Jag har svårt att se att någon av dessa artiklar kan användas som stöd för att införa 

harmoniserade materiella regler om besöksförbud som påföljd vid brott mot en person i en 

nära relation.221 Domen har därför också stöd i Kompetensidén.

Rodriguez Mayor222 rörde anspråk på ersättning på grund av rättsstridig uppsägning av 

anställning för sju arbetstagare mot dödsboet efter deras arbetsgivare, som alltså var en fysisk 

person. Kärandena anförde att dödsboet fattat ett beslut om att upphöra med verksamheten 

och att dödsboet då inte följt den särskilda procedur som krävs vid så kallade kollektiva 

uppsägningar. Den nationella lagen medgav inte ersättning när anställningens upphörande 

berodde på arbetsgivarens död. Tolkningsfrågorna rörde förenligheten mellan de nationella 

reglerna om arbetstagares rätt till ersättning och dels direktiv 98/59/EG, om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar, dels artikel 30 i Stadgan, som ger 

arbetstagare ett skydd mot uppsägning utan saklig grund. 

Enkelt sagt avsåg direktivet att harmonisera regler kring förhandlingsrätt och rätt till 

information för arbetstagarrepresentanter inför uppsägningar av normalt sett fler än 20 

personer under kort tid, där uppsägningarna inte var en följd av personliga skäl, så kallade 

kollektiva uppsägningar, samt ersättning till arbetstagarna i sådana situationer. Domstolen 

fann att direktivet inte innebar ”en harmonisering av bestämmelserna avseende när företag 

220 Även det rambeslut som kom ifråga i Gueye hade karaktären av minimiharmonisering men jag har inte 
bedömt att det innefattar några aspekter som motiverar att det ska tas upp under avsnitt 5.2.1.

221 Efter domen i Gueye har direktiv 2011/99/EU antagits, som inför en möjlighet att utfärda en europeisk 
skyddsorder bland annat mot den som belagts med besöksförbud. En europeisk skyddsorder är i grunden ett 
instrument för att åstadkomma erkännande och verkställighet av bland annat besöksförbud i en annan 
medlemsstat där den skyddade personen befinner sig och direktivet grundas på artikel 82 FEUF. Direktivet 
innebär inte någon harmonisering av de materiella villkoren för utfärdande av besöksförbud och skulle 
därför inte ha ändrat utgången i Gueye. En annan sak är att medlemsstaterna när de utfärdar en europeisk 
skyddsorder eller verkställer en sådan som den mottagit från ett annat land rimligen bör anses tillämpa 
unionsrätten och därmed vara bundna av Stadgan, i den mån som framgått av tidigare avsnitt, se främst 
avsnitt 5.2. 

222 C-323/08, Ovido Rodríguez Mayor m.fl. mot mot Herencia yacente de Rafael de las Heras Dávila m.fl.
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definitivt upphör med sin verksamhet, utan av det förfarande som skall följas vid kollektiva 

uppsägningar.”223 Situationer som de inför den nationella domstolen omfattades alltså inte av 

tillämpningsområdet för direktiv 98/59/EG, ”och således ej heller av gemenskapsrätten”, 

varför det enligt domstolen saknades anledning att besvara frågan om de nationella reglernas 

förenlighet med Stadgan.224 

Domen är väl förenlig med Agentidén eftersom det saknades uppdrag för medlemsstaterna att 

harmonisera reglerna kring rätt till ersättning för arbetstagare vid händelse av arbetsgivarens 

dödsfall.

Domen står i strid med Kompetensidén. Domstolen behandlar inte frågan om Unionen har 

kompetens att harmonisera regler kring arbetstagares rätt till ersättning vid händelse av 

arbetsgivarens dödsfall. Unionen har dock enligt artikel 153(2)b kompetens att utfärda 

minimiharmoniseringsdirektiv bland annat avseende skydd för arbetstagare då deras 

anställningsavtal slutar gälla, vilket bör omfatta de i målet relevanta reglerna. 

7 Slutsatser

7.1 Kompetensidén och dess problem

Min uppfattning är att Kompetensidén som grund för tillämpningsområdet för Stadgan inte på

ett korrekt sätt beskriver gällande rätt idag.225 Redan det faktum att domstolen inte diskuterar 

kompetensfrågor i detta sammanhang talar förstås starkt mot att förstå Kompetensidén som 

bakgrunden till domstolens praxis. Under föregående kapitel har några fall lyfts fram där 

Kompetensidén borde leda till slutsatsen att en tillräcklig anknytning finns för att göra 

Stadgan och unionsrättens övriga allmänna rättsprinciper tillämpliga, men där domstolen inte 

funnit en tillräcklig anknytningsfaktor. Anledningen till att det är först i det kapitlet som 

bristerna med Kompetensidén som förklaringsmodell de lege lata framträder tydligt är att 

Unionens kompetens enligt fördragen är mycket vidsträckt, varför Kompetensidén skulle leda 

223 Ibid. p. 51.
224 Ibid. p. 59.
225 Generaladvokat Sharpston är också i mål C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano mot Office national de l’emploi 

(ONEm), p. 163 och framåt, tydlig med att hennes förslag lämnas de lege ferenda. 
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till tillämpningen av Stadgan inom större delen av den nationella rätten, även där kopplingen 

till substantiell rätt på unionsnivå är helt obefintlig. 

Det sagda leder oss in på ett antal problem med Kompetensidén som gör den olämplig även 

de lege ferenda. Eeckhout framhåller principen om tilldelade befogenheter som en faktor som 

kommer motverka ett alltför vittgående tillämpningsområde för Stadgan.226 Min uppfattning är

att denna princip kan förväntas få begränsad betydelse i detta avseende. Det centrala 

problemet är att det är svårt, eller rent av omöjligt, att avgöra gränserna för Unionens 

kompetens. I detta sammanhang spelar Unionens generella kompetenser en central roll.227 

Unionen har genom dessa vidsträckt kompetens, och att fastställa var den yttre gränsen går för

den in abstracto framstår som nära nog omöjligt. EU-domstolen yttrade år 1994 att det som 

nu är artikel 352 FEUF inte kunde användas som grund för Gemenskapens anslutning till 

EKMR, eftersom detta skulle ha konstitutionell betydelse. En fördragsändring krävdes enligt 

domstolen för det.228 Det finns således en bortre gräns även för denna kompetensgrund, men 

det framstår dels som både svårt och rättsosäkert att fastställa denna i varje tvist där Stadgan 

åberopas, dels som att Stadgan på så vis skulle begränsa nationell autonomi i en grad som inte

varit avsedd.

Tidigare domaren i EU-domstolen Koen Lenaerts framför att det konstitutionella förhållandet 

mellan EU och medlemsstaterna inte bygger på tydliga avgränsningar av deras respektive 

kompetensområden. Det saknas enligt hans uppfattning någon kärna av suveränitet för 

medlemsstaterna, i form av kompetensområden där Unionen är fullständigt utestängd. 

Medlemsstaternas autonomi skyddas istället huvudsakligen genom den institutionella struktur 

och beslutsprocess som fördragen fastställer.229 

Denna framställning är inte rätt forum för någon ingående genomgång av beslutsprocedurer 

inom EU. Det är i detta sammanhang tillräckligt att vara medveten om att utnyttjandet av 

226 Eeckhout, Piet, The EU Charter of Fundamental Rights and the Federal Question, CML Rev 39, nr 5, 2002, 
s. 973. Principen om tilldelade befogenheter återfinns i artikel 5(1) och 5(2) FEU, vilket framgått ovan, se 
avsnitt 2.2.

227 Se ovan not 48 för definition av begreppen och en kort redogörelse för de relevanta artiklarna. 
228 Se domstolens Yttrande 2/94, Gemenskapens anslutning till konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, p. 35. 
229 Se Lenaerts, Koen, Constitutionalism and the Many Faces of Federalism, American Journal of Comparative 

Law 38, nr 2, 1990, s. 220 ff., artikeln är skriven långt före Lissabonfördraget, till och med före 
Maastrichtfördraget, men min bedömning är att den har stor relevans även idag.
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Unionens kompetenser, det vill säga lagstiftningsförfarandet inom Unionen, förutsätter 

medverkan av Rådet, vars ledamöter är representanter för medlemsstaternas regeringar. I vissa

fall, till exempel vid lagstiftning baserat på den generella kompetensen enligt artikel 352 

FEUF, krävs till och med enighet i Rådet. För att unionen ska kunna använda denna 

kompetensgrund krävs således att samtliga 28 medlemsstaters regeringar är för förslaget. 

Rådets funktion i lagstiftningsprocessen innebär därmed ett avgörande inflytande för 

medlemsstaterna över Unionens möjlighet att använda sin kompetens.230 

Kompetensidén bygger, som framgått under avsnitt 4.1 ovan, på synsättet att medlemsstaterna

inom samtliga områden där de överlåtit kompetens till Unionen också överfört kontrollen och 

därför ansvaret för att respekten för grundläggande rättigheter säkerställs. Min uppfattning är 

att en kompetensgrund i fördragen, särskilt de generella kompetenserna, men även de 

specifika, inte bör förstås på det viset. Eftersom medlemsstaterna genom beslutsstrukturen 

behåller kontrollen över utnyttjandet av kompetensgrunderna bör de genom dessa varken 

anses ha överfört kontroll eller ansvar angående skyddet för grundläggande rättigheter till 

Unionen inom området. 

7.2 Agentidén - idag och imorgon

Som framgått av framställningen ovan kan domstolens praxis, även i de fall där tillräckliga 

anknytningsfaktorer inte funnits, i mycket stor utsträckning förklaras av Agentidén. 

Generaladvokat Cruz Villalón framför i sitt utlåtande i Åkerberg Fransson att avgörande för 

när unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter, och därmed Stadgan, är tillämpliga vid 

offentlig maktutövning i medlemsstaterna måste vara förekomsten av ett särskilt 

unionsintresse i det.231 Detta intresse bör enligt min uppfattning uppstå när den offentliga 

maktutövningen i medlemsstaten utgör genomförandet av Unionens politik. Unionen har 

ansvaret för sin politik och för de åtgärder den vidtar. Dessa måste alltid stå i 

överensstämmelse med Stadgan, eftersom denna, i egenskap av sin ställning som primärrätt, 

är en del av kärnan i Unionens rättsliga identitet. Unionens ansvar för och intresse av detta 

kan inte upphöra enbart på den grunden att förverkligandet av politiken sker med 

medlemsstaterna som medel. Om motsatsen vore sant skulle Unionen i praktiken sakna 

230 Se Lenaerts, Koen, se föregående not, är en mycket intressant och djuplodande framställning i ämnet. För en
framställning angående lagstiftningsprocessen i EU efter Lissabonfördragets ikraftträdande se istället 
Schütze, Robert, European Constitutional law, avsnitt 5.3.

231 Generaladvokat Cruz Villalón i C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, p.40.
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inflytande över hur dess politik i slutändan påverkar dess medborgare. I kontrast mot 

Kompetensidén blir det således i det skede då Unionen faktiskt utnyttjar sin kompetens och 

antar bindande rättsakter som en överföring av kontroll och ansvar sker. I detta ligger den 

avgörande skillnaden mellan de två idégrunderna. Stadgans tillämpningsområde enligt 

Agentidén är, förutom när det är fråga om direkt tillämpning av fördragsartiklar i en tvist, 

beroende av att Unionens kompetens faktiskt har utnyttjats. 

Domstolens praxis står i överensstämmelse med dessa synpunkter och ger därmed uttryck för 

en strävan efter aktörsekvivalens som även de lege ferenda bör styra tillämpningsområdet för 

Stadgan. 

7.3 ERT-doktrinen i framtiden

ERT-doktrinen kan som framgått ovan inte förklaras av Agentidén. Den hör dock onekligen 

hemma i en framställning om när Stadgan är tillämplig på nationella åtgärder. Såväl ERT232 

som Familiapress233 rör rättigheter som framgår av Stadgan och förklaringarna234 hänvisar 

utan reservationer till det tidigare fallet angående tolkningen av artikel 51(1). Att doktrinen 

kan motiveras av Kompetensidén är, av vad som framgått under avsnitt 7.1 ovan, inte 

tillräckligt skäl för att upprätthålla den de lege ferenda. Min uppfattning är dock att det finns 

andra goda argument för att göra det.

Doktrinen skiljer sig från de fall som kan motiveras av Agentidén genom att de nationella 

åtgärderna inte kan ses som ett sätt varigenom Unionens politik genomförs, utan tvärt om som

genomförandet av nationell politik. Anknytningsfaktorn i ERT-situationer utgörs inte av att 

den nationella åtgärden är det nationella förverkligandet av Unionens målsättningar utan 

istället av det faktum att den inskränker en av de fyra friheterna. Den nationella åtgärden står 

därmed i strid med unionsrättens grundläggande målsättning - förverkligandet av den inre 

marknaden. Undantagsgrunderna, såväl de i fördragen som de som framgår av rättspraxis, 

innebär att unionsrätten accepterar inskränkningar i denna grundläggande målsättning i vissa 

situationer. ERT-doktrinen innebär att unionsrätten visserligen kan acceptera nationella 

232 C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE och Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou mot 
Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas och Nicolaos Avdellas m.fl.

233 C-368/95, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH mot Heinrich Bauer Verlag.
234 Se ovan not 32.
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åtgärder som inskränker de fyra friheterna om de eftersträvar särskilda mål, men de medel 

som används för att nå dessa mål är då underkastade unionsrättens allmänna rättsprinciper, 

inklusive Stadgan. Detta är en följd av en syn där en korrekt tolkning av unionsrättsliga regler

inte kan stå i strid med dessa principer. I slutändan är den avgörande frågan för ERT-

doktrinens existensberättigande därför huruvida grundläggande rättigheter alltid måste 

beaktas vid tolkningen av unionsrätten. I en union byggd på respekt för de mänskliga 

rättigheterna och rättsstatsprincipen måste den frågan rimligen besvaras jakande även i 

framtiden.235

235 Jfr artikel 2 FEU.
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