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SOU 199314

Till statsrådet Reidunn Laurén

Genom beslut den 11 april 1991 bemyndigade regeringen chefen för
Justitiedepartementet tillkalla kommitté med högst nio ledamöteratt meden
uppdrag lägga fram förslag till grundlagsändringaratt inför svensktettm.m.
medlemskap i EG. Regeringen beslutade den 28 november 1991 dettaatt
bemyndigande i stället skulle statsrådet Lauren och bemyndigadeavse
samtidigt henne tillkalla ytterligare ledamot i kommittén.att en

Med stöd det först nämnda bemyndigandet utsågs den 10 juni 1991av
professor Olof Ruin till ordförande. Till övriga ledamöter utsågs dagsamma
dåvarande riksdagsledamöter hovrättsrådet Allan Ekström m, tredje vice
talmannen Bertil Fiskesjö c, statsrådet Birgit Friggebo fp,numera
dåvarande partisekreteraren Kenneth Kvist riksdagsledamöternav, Sören
Lekberg s och Berit Löfstedt dåvarandes, riksdagsledamoten kulturgeo-
grafen Inger Schörling mp riksdagsledamoten Nils T.samt Svensson s.
Den 4 oktober entledigades Birgit Friggebo från uppdraget och utsågs i
hennes ställe riksdagsledamoten Håkan Holmberg fp. Inger Schörling
entledigades den 29 november år från uppdraget ledamotsamma som av
kommittén. Samma dag utsågs riksdagsledamoten Harriet Colliander nyd
till ledamot kommittén. Slutligen utsågs den 9 januari 1992 riksdags-av
ledamoten Ingvar Svensson kds till ledamot.

Som i utredningen förordnades den 10 juniexperter 1991 riksdags-
direktören Gunnar Grenfors, departementsrådet Ingrid Iarén-numera
Marklund och expeditionschefen Göran Regner. Den 13 juninumera samma
år förordnades ñl. dr Torbjörn Larsson i kommittén. Den 16att expertvara
januari 1992 förordnades också departementsrådet Göran Schåder och Inger
Schörling att experter.vara

Till sekreterare förordnades den 4 juli 1991 Göran Schäder och hovrätts-
Melin.Mats SchäderGöran entledigades den 16 januari 1992 frånassessorn

uppdraget. Sedan den tidpunkten har Mats Melin varit sekreterare.ensam
Kommittén har antagit Grundlagsutredningen inför EG.namnet
Kommittén har tidigare uppdragit åt ordföranden offentliggöraatt ett

diskussionsunderlag vad gäller folkomröstning medlemskap i EG.om
Diskussionsunderlaget publicerades i form departementspromemoriaav en
Ds 199231.
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besöktjanuari 199228-31kommittén denutredningsarbetet harUnder
företrädare för kom-medöverlagtoch därvidLuxemburgochBryssel

svenskaEG-domstolen och denEuroparlamentet,råttsavdelning,missionens
besökt199212-13kommittén denVidare harEG-delegationen. mars

Folketingetsföreträdare förmedsammanträffatoch därvidKöpenhamn
utrikesministeriet.danskadetmarkedsudvalg och

kommittén s.k.anordnade199226 februarisammanträde denVid sitt en
Holmberg,Erikhovrättslagmannengrundlagsexpertemahearing med

ochStjemquistNilsoch professorernaSterzelFredrikjustitierådet em.
professorhar vidaregångutredningsarbetetsWesterstâhl. UnderJörgen em.

sekretariatettvåsig överkommitténs uppdragpåHåkan Strömberg yttrat av
offentlighet och vissahandlingarsallmännapromemorior rörandeupprättade

anordnadefrågornanämndaspörsmål. detryckfrihetsrättsliga I nu
Jesusredaktörernahearing medockså199313 januarikommittén den en
HanschefredaktörenförreOlsson,Anders R.Birgitta ochAlcalá, Kruse

Stenholm.OlleredaktörenSchöier samt
Isberg harñl. dr MagnuskonstitutionsutskottriksdagensKanslichefen i

rollriksdagensövervägandenadet gällerbiträdekommittén närlämnat om
EG-samarbete kapitel ll.i ett

Personvalskommittén Jumedsamråttsitt arbetehar iKommittén
statsför-Utredningen199102 ochFiRiksbanksutredningen199202, om

ocksåsekreteramivå harpåvisst samrådl992B. Ettvaltningen och EG Ju
1992Ol.rättighetskommitténFri- ochförekommit med

199314 EGbetänkande SOUsittöverlämnahärmedKommittén får nu
grundlagar.och våra

Colliander,HarrietledamöternareservationerfogasbetänkandetTill av
Kvist och Ingvar Svensson.KennethAllan Ekström,

HåkanFiskesjö ochBertilledamöternaavgivitsyttranden harSärskilda av
Schörling.IngerHolmberg samt experten

uppdrag.slutfört sitthärmedKommittén har

1993Stockholm i mars

Olof Ruin

FiskesjöBertilEkströmAllanCollianderHarriet

LekbergSörenKenneth KvistHolmbergHåkan

SvenssonNilsIngvar SvenssonLöfstedtBerit

MelinMats
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Sammanfattning

Vår uppgift har varit vilkaöverväga grundlagsändringar kanatt som
nödvändiga Sverige skulle komma anslutas till Europeiskaattvara om

gemenskapema. Därtill har vi också haft i uppdrag påövervägaatt
vilket riksdagensätt kan spela aktiv roll i EG-samarbete, huretten
svenska val till Europaparlamentet bör ske liksom de frågor som
aktualiseras inför folkomröstning EG-medlemskapet vidareseen om
våra direktiv bilagai I.

Vi använder i betänkandet, liksom i den lagtext vi lämnarsom
förslag till, genomgående uttrycket Europeiska gemenskapema. Vi

då de gemenskaper existerar och Sverige vidtreavser som nu som
anslutning i dag skulle bli del nämligen Europeiskaen en av,

ekonomiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och
Europeiska atomenergigemenskapen. Vi naturligtvisär samtidigt
medvetna Maastrichtfördraget kan träda i kraft. Genomatt snartom
det fördraget Europeiskupprättas union i sig innesluter delsen som
de nuvarande gemenskaperna, varvid Europeiska ekonomiskatre
gemenskapen Europeiskaersätts delsgemenskapen, i fallett vartav
inledningsvis mellanstatligt samarbete inom utrikes- ochrent
säkerhetspolitik liksom inom området för rättsliga och inrikes frågor.
Det kan, Maastrichtfördraget träder i kraft, bli adekvat attom mera
i flertalet bestämmelser iEG stället deattsom avser ange avser
Europeiska unionen.

våraDäremot bör förslag till grundlagsändringar inte påverkas i sak
Maastrichtfördraget träder i kraft. konstitutionellaDe frågorattav
medlemskap enligtär vår bedömning desamma föreettsom reser som

efter Maastricht.

Gemensamma institutioner

De Europeiska gemenskaperna är särpräglad internationelltypen av
organisation. Den saknar såväl föregångare förebilder och för-som

i sig drag både mellanstatlighet och federalism. Det utmär-enar av
kande för dess institutionella uppbyggnad är, beskrivs i kapitelsom

för det första initiativrätten liggeruteslutande hos kommissio-att
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visserligen medlemsstaternas regeringar siniutsesnen som av men
verksamhet skall helt oberoende innebärdessa. Det naturligt-vara av
vis inte medlemsstater, politiska partier, branschorganisatio-att t.ex.

och folkrörelser saknar möjlighet påverkasöka kommissionen.attner
Men det enbartär kommissionen väljer lägga framatt att ettgenom
förslag normgivning sådan kan komma tillom gemensam som en
stånd.

karakteristisktEtt drag själva beslutsfattandet,ärannat att trots
organisationens överstatliga inslag, förhandlingarsker i medlems-

emellan. Det medlemsstaternas regeringarär tillsam-staterna som
i rådet fattar i alla normerande beslut.stort settmans gemensamma

elementEtt överstatlighet kan dock prägla ocksåsägas besluts-av
fattandet eftersom, till skillnad från mycket internationelltannat sam-
arbete, tlertalet beslut fattaskan med kvalificerad majoritet. En stat
och dess medborgare kan alltså bli bundna beslut den statenav som

sig.motsatt
direktDet folkvalda Romfördraget,Europaparlamentet har, enligt

främst rådgivande och kontrollerande funktion. Rådet kan docken
inte fatta något för medlemsstaterna bindande beslut parla-utan att

åtminstone sig i Enligt Maastrichtfördragetsaken.mentet yttrat ges
parlamentet pådessutom rätt vissa områden fatta beslutatten
tillsammans rådet.med

Gemenskapema har inte bara skapat medett system gemensamma
har också inrättat domstol tillutan attnormer en som ser normerna

efterlevs. EG-domstolen har befogenheten slutligt tolka deattensam
sin verksamhet har domstolenI dennagemensamma nonnerna.

flerautvecklat de viktigaste principerna för samarbetet och harav
därigenom inte Domstolenbara skipat också skapat rätt.utan

vidare för rättsliga EG-institutionernaden kontrollen huransvarar av
utövar sina befogenheter. kan ogiltigförklara politiskaDen ensam
beslut medlemsstaterna kommit överens i rådet. Domstolensom om
handlägger också mål medlemsstaterna och prövar dessamot om
brutit sina gemenskapsrättsliga förpliktelser.mot

rättsordningEn gemensam

Den avgörande skillnaden mellan EG-samarbetet och inter-annat
nationellt samarbete är, också utvecklas i kapitel inom EGattsom
överlåter medlemsstaterna betydande delar sina befogenheter attav
fatta beslut till de institutionerna. Pâ vissa områden,gemensamma

handelspolitiken och jordbrukspolitiken, avstår medlemsstaternat.ex.
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helt och hållet från sina befogenheter. Politiken på sådana områden
bestäms då uteslutande gemenskapema. Inom övriga samarbets-av
områden överlåter medlemsstaterna förrätt EG-organen beslutaatten

har fortfarande möjlighet så länge EG-organen intemen att, utnyttjar
sin rätt, själva fatta beslut. Med det språkbruk används inomsom
gemenskaperna brukar det heta medlemsstaterna avstår frånatt delen

sin suveränitet för i stället utöva denatt i rådet.av gemensamt
Det är detta förhållande, överlåter beslutsbefogenheteratt staterna

till gemenskapema, utgör grunden för EG kunnat utvecklaattsom en
rättsordning på viktiga punkter skiljer sig från internationellegen som

irätt allmänhet. För det första är gemenskapsfördragen och delen av
de rättsakter rådet beslutar direkt tillämpliga, dvs. de utgörsom
automatiskt del medlemsstaternas inhemska rätt. Det fordrasen av
alltså inte, och får inte heller förekomma, denatt gemensamt
beslutade regeln görs till svensk lag. För det andra har fleraom
gemenskapsrättsliga regler direkt efekt, dvs. de enskilda medbor-ger

företagoch i medlemsstaterna rättigheter och skyldighetergare som
de omedelbart kan göra gällande inför det landets domstolar ochegna
myndigheter. För det tredje skall gemenskapsrättsliga regler ges

företräde framför medlemsstaternas lagar och principiellt även
framför deras grundlagar. Om svensk lagregel skulle stridaen mot en
gemenskapsrättslig regel direktår tillämplig eller har direktsom
effekt, är således svenska domstolar och myndigheter skyldiga att
tillämpa den gemenskapsrättsliga föreskriften.

Andra medlemsstaters författningar

Ett EG-medlemskap flera viktiga frågor konstitutionenreser natur.av
Till de viktigaste hör vilka de konstitutionella följderna är dels denav
överlåtelse beslutsbefogenheterstatsorgans måste ske, delsav som av
principen gemenskapsrättens obetingade företräde framför natio-om
nell rätt. En översiktlig genomgång i kapitel 2 hur de nuvarandeav
medlemsstaterna löst dessa frågor i sina författningar uppvisar inte
någon enhetlig bild. Möjligen kan säga medlemskapets bety-attman
delsefulla konsekvenser avspeglas i medlemsstaternas konstitutioner
i mindre utsträckning än kanske hade kunnat förvänta sig, ävenman

vissa i samband medstater Maastrichtfördraget uttryckligenom nu
grundlagsfäster samarbetet.
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Översynens inriktningallmänna

frågordiskussion vissa principiellaI kapitel 3 för vi inledandeen om
iför inriktning vi valt vårt arbete. Vimed avgörande betydelse den

svenska grundlagamasfrågan i vilken utsträckning deställer bl.a. om
Vi konstaterarskulle påverkas EG-medlemskap.innehåll attettav
bestämmelserdelen grundlagarnas rörden alldeles övervägande av

EG-medlemskap skulleinternt förhållanden vidsvenska även ettsom
och val tillförbli gäller reglerna rösträttinternt svenska. Det t.ex. om

riksdagen riksdagsarbetet 4 kap. RF,3 kap. RF, stats-omom
regeringen 6 kap. RF.chefen 5 kap. och hurRF utsesom

fri-grundläggande ochskulle vissa bestämmelsernaDäremot av om
norrngivningsmakten 8 kap. RFrättigheter 2 kap. RF, samtom

komma påverkasrättskipning och förvaltning 11 kap. RF attom
regler i tryckfrihetsför-gäller någradirekt eller indirekt. Detsamma

bestämmelseryttrandefrihetsgrundlagen. Dessaordningen och i
detalj kapitel 5 och 7-10.diskuterar vi i imera

påverkantvå möjliga låta denfinns, generellt uttryckt, sättDet att
till uttryck i grundlagen.alltså otvivelaktigt sker kommasom

framgå ochkonsekvenserAntingen får medlemskapets avav var en
med-eller så allmän regelbestämmelsernade berörda omges en

följder.för samtliga dessskalllemskapet utrymmegesom
skulletalar grundlagenförst nämnda angreppssättetdetFör att ge

effekter och påEG-medlemskapsöversiktlig bildåtminstone ettaven
verkligheten. Vi harpolitiskafall del spegla denså i tillsätt vart en

förhållningssätt.översiktligt De avgöran-fördettrots stannat ett mera
de skälen följande.är

principennämndahaft utgå från denVi har att om gemen-ovan
framförgällerföreträde, dvs.skapsrättens att normergemensamma

konstitutionella valör. Detlagar dessasmedlemsstaternas oavsettegna
låter sig inteblivit EG-medlemsedan Sverige välinnebär att gemen-

bestäm-i landet reglerasställning och verkan härskapsrättens genom
möjligt medandra ord, intemedmelser i regeringsformen. Det är, att

slaghinder vissaställai svensk grundlagstadganden attmott.ex. upp
SverigetordeInte hellernorrnbeslut tillämpas här.av gemensamma

uppfyllahinder föråberopa sig på svensk grundlagkunna attsom
EG-direktiv. Mot dennaipå normgivning ställskrav ettsom

försöka intryckinte heller börbakgrund har vi attansett avgeman
för på reglerarregeringsformen eller sättgränser annatatt anger

gemenskapsrätten.
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Regeringsformen bör inte bara göra det möjligt för Sverige bliatt
medlem gemenskaperna också för Sverigeutan utrymme attav ge

medlem. Det måste alltså möjligt för Sverige attvara vara som
fullvärdig EG-medlemsstat fullt delta i det in-ut gemensamma
tegrationsarbetet varje förändring i det arbetet fordrarutan att

Ävengrundlagsändring. de svenska handlande intestatsorganensom
kringgärdas detaljerade grundlagsstadganden behåller ändå Sverigeav

självträtten åtminstone i huvudsak huravgöra vårt framtidaatt
deltagande skall gestalta sig. Vi påminner fördragsändringarattom
måste ratificeras samtliga medlemsstater för bli gällande. Denattav
utveckling sker inom för gällande fördrag med tillämp-som ramen -
ning Romfördragets artikel 235 fordrar också enhällighet.av -

Vi bör undvika medlemskap och dess konsek-att att ettanser man
grundlagsskydd redan i medsamband svenskt tillträde.ettvenser ges

De grundläggande gemenskapsfördragen, Kol- Stålfördra-ochutom
är slutna för obegränsad tid. Det bör också skyldighetget, vara en

för Sverige medlem lojalt verka för detatt att gemensamtsom som
uppnåtts kan bevaras vidareutvecklas.och Samtidigt kan inteman
redan helt utesluta möjligheten gemenskaperna i avlägsenattnu en
framtid utvecklas på sådant sätt Sverige finner anledning draett att att
sig samarbetet. SverigeOm skulle finna sådan åtgärd nödvändigur en
kan de beslutsbefogenheter överlåtits till âtertasEG ettsom genom
riksdagsbeslut med enkel majoritet. Om medlemskapet i sådanen
situation regleratär i grundlag finns risk för svenska domstolar,att

riksdagsbeslutet, sig skyldiga fortsätta gemenskaps-trots attanser ge
företräde.rätten Vi alltså inte grundlagsstadgan-attanser man genom

den bör begränsa Sveriges handlingsmöjligheter utöver vad följersom
den fördragsmässiga lojalitetsplikten.av

allmän regel medlemskapetEn om

Vi föreslår i kapitel bakgrund vad detmot sagts, attav som nyss
i kap. införs allmän regel medlemskapet innebördl RF attaven om

Sverige ansluts till gemenskaperna och riksdagen överlåterom om
följerbeslutsbefogenheter till så de förpliktelserEG gäller som av

stadgas i svenskmedlemskapet hinder vadutan annarsav som
grundlag eller lag.annan

Sverigeföreslagna alltså inte ärDen bestämmelsen uttalar att
medlem. Sverige blir medlem så kommerDäremot den attanger om
vi förpliktelser.under löpande medlemskap lojalt uppfylla våraatt ett
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beslutsbefogen-överlåtelsebestämmelsen därutöverMen att avanger
följerförpliktelserna skall gälla,förutsättning förheter är att varaven

förpliktelsema. Vilkaåtertas upphör ocksåde befogenheternaatt om
överlåtelseför svenskförutsättningar i sin skall gällatursom

6.behandlar i kapitel
medför inte, pågenerella räckviddBestämmelsens utom ettatt

nödvän-grundlagsändringarnågra ytterligarepunkter, varapar anser
främst vilken påverkankapitel diskuterar vi såledesdiga. följandeI
grundlagarna reglerar.ha på de förhållandenmedlemskap kanett som

Statsskickets grunder

statsskickgrunder för vårtnågra dekapitel 4 diskuterarI somav
offentliganämligen demokratin, den1 RF,framgår redan l kap. §av

kommunala självstyrelsen.lagbundenhet denmaktutövningens och
9behandlas i kapitel ochför vårt statsskickVissa andra grunder

10.
vi den diskussiondemokratin principVad först gäller noterarsom

gemenskapsorganisa-hosdemokratiska karaktärenförs densom om
sig till demokratinbekännersådan. Vi konstaterar EGtionen attsom

hållning önskarmotsvarandeprincip och kräver stater somavsom
påverkan påmedlemskapsdet så gällervinna medlemskap. När ett

sig rimligtstyrelseskicket i Sverige detdemokratiskadet antagater
komma förändras. Eni olika avseenden kandess utformning attatt

ställning detriksdagen. Dessförändring gällercentral sådan som
för-utsträckning formellti visscentrala kommer attstatsorganet

ocksåbeslutsbefogenheterförutsättermedlemskapEtt attsvagas. -
överlåts till gemenskapema. Inomriksdagen besittersådana som -

i realitetenbeslutsbefogenheternablir följden därav deSverige att
ideltagandetill, regeringensockså överförs från riksdagen genom

delen ändåmakten. Vår slutsats i den ärden verkställanderådet, att
demokrati kan utläsasochden bekännelse till folkstyrelse ursom

giltighet.fortsätta ägaregeringsformen kommer att
gradi högvidare gemenskapsrätten ärVi konstaterar att norm-

principen dendärför inte påverkaroch medlemskapbunden att ett om
maktutövningens lagbundenhet.offentliga

omfatt-kommunala självstyrelsen är dess närmareså gäller denVad
det gällerendast, liksom näri grundlagen. Det ärning inte reglerad

principstadgande.frågakommunala beskattningsrätten,den ettom
sådan ellersjälvstyrelsenfår naturligtvis varkenDäremot som

framstår reella.inte längrebeskattningsrätten urholkas så deatt som
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Den påverkan medlemskap främst förakan med sigett rörsom
möjligheterna till kommunala stödåtgärder och principerna för
kommunal upphandling. effekternaDe inträder emellertid redan inom
EES-samarbetet. Därtill kommer eventuella framtida begränsningar
i den kommunala beskattningsråtten led i eko-ettsom en gemensam
nomisk politik inom för ekonomiskt-monetärt samarbete.ettramen
Vår slutsats är den kommunala självstyrelsen inte bör så påverkasatt

medlemskap grundlagens bud inte längreett attav motsvarar ett
verkligt förhållande.

Grundläggande fri- och rättigheter

De flesta medlemsstaters konstitutioner innehåller, liksom 2 kap. RF,
fri- och rättighetskatalog stakar förgränseren statsorganenssom ur

beslutsbefogenheter. Gemenskapsrätten saknar däremot sådant iett
skrift dokumenterat fri- och rättighetsskydd. Trots det gäller, visom
redan redovisat, principen gemenskapsråttens företräde. Denom

dettainnebär på område föreskrift i regeringsformenatt en som
rättighet inte kan åberopasgaranterar EG-rättsalctgentemoten en som

begränsar den rättigheten.
Genom EG-domstolens rättspraxis har emellertid, redovisarsom

i kapitel gemenskaperna kommit utveckla fri- ochatt ett eget
rättighetsskydd indirekt reglerna i 2 kap. RF betydelse ävensom ger
i förhållande till gemenskapsråtten. Domstolen har förklarat denatt

sin uppgift de fri-värna och rättigheter ärattser som som gemen-
för medlemsstaternas konstitutioner liksom de framgårsamma som av

internationella konventioner, främst Europakonventionen skyddom
för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Vi funnithar vissa EG-rättsakter begränsar vissa de grund-som av
läggande fri- och rättigheterna i 2 kap. RF. Det har emellertid hittills
endast gällt yttrande- och informationsfriheten regler tystnads-om
plikt, sekretess och förbud viss reklam och förbudetmot motom
husrannsakan.

Vi har inte finnakunnat det svenska fri- och råttighetsskyddetatt
långtgåendeär det följerän europeiskmera som av en gemensam

standard. Vår bedömning det gemenskapsrättsligasammantagna av
fri- och rättighetsskydd inom EG-samarbetet kommer attsom
ersätta det svenska skyddet det till sin omfattning inte står detär att

efter.svenska
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Överlåtelse gemenskapernatillbeslutskompetensav

effekternakonstitutionellautlösa dehandling kan sågasDen avsom
överlåtelsemedlemsstatensredanmedlemskap är, antytts, avett som

regerings-svenskadengemenskapema. Itillbeslutsbefogenheter
möjligt i begrän-detgörbestämmelsefinns redanformen attsomen

mellanfolkligbl.a.tillbeslutsbefogenheteröverlåtaomfattningsad
vidare konstatera5 Man kan10 kap. § RF. ettorganisation attutan

iöverlåts störrebeslutsbefogenheterförutsätterEG-medlemskap att
föreslårkapitel 6medger. Iregeringsfonnenvadomfattning än nu

regelndenjust till EG,överlåtelseinförssärskild regel attatt omen
möjlig-för riksdagensbegränsningar i sakinnehålla någrainte bör

överlåtelsesådanbeslutöverlåtelsebeslutaheter samt attatt omom
endamajoritet vidkvalificeradmedfattas ettskall kunnaockså

tillfälle.
sig olika närtill ställeröverlåtelse EGfråganVi konstaterar att om

anslut-med självai sambandmåste skeöverlåtelsedendet gäller som
framtidagrundske påöverlåtelse kanoch sådanningen avsom

blivit medlemvälSverigefördragsändringar sedan gemen-av
naturligtvis, förmåsteanslutningensamband med attskapema. I

överlåtas ibeslutsbefogenheterbli medlem,alls skall kunnaSverige
fordrar.gemenskapsfördragdå gällandeutsträckningprecis den som

överlåtelseregel skallhuruvidafråganalltsåinnebärDet att en nyom
får över-befogenhetervilkabegränsningarmed någraförses somav

svenskt EG-löpandeunderbetydelseharlåtas uteslutande ett
medlemskap.

grundlagsfästaskäldet finnsfunnitVi har inte attatt ramarnu ge
vidare EG-i detdeltalåta Sverigemöjligheterför riksdagens att

undvikasökaangelägetdetocksåVi har attsamarbetet. ansett
vår interna rätt,ochgemenskapsrättenmellankonflikterframtida

ihadedomstolarsvenskaföljdenbli attskulle kunnavilket om
inomgemenskapsrättslig regelfall bedömatveksamma rymsom en

ocksådethar viSlutligenfår överlåtas.område ansett attdet som
garantierbetryggandetill överlåtelseibegränsningar rättenutan ges

påintegration skerfortsattdeltagande i ettsvensktför att ett en
viktigtdärvidDet ärpolitisk enighetråder attdetsådant sätt om.som

allaratificerasmåstefördragsändringarframtidai minnethålla att av
svenskt beslutlikaså viktigtDet ärmedlemsstater. att ett omsenare

har,sådantkonsekvenserbetydelsefullaöverlåtelse, de ettsom
Även såledesriksdagsmajoritet.betryggandebärs omupp av en

skallbeslutinnebärhuvudregeln,nuvarandeföreslår den attatt som
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fattas i ordning gäller för beslut grundlagsändring,samma som om
kompletteras med möjlighet fatta beslut vid enda tillñlle,att etten

vi sådant beslut måste fattasatt med fjärdedelsett majoritet.treanser
Vi föreslår emellertid också särskild övergångsregel innebären som
beslut överlåtelse i sambandatt med svenskt tillträde får fattasettom

med enkel majoritet. Skälet för det fråganär svensktatt ettom
medlemskap i EG skall folketavgöras i folkomröstning. Detav en
bör därför inte komma i fråga därutöver kräva kvalificeradatt
majoritet i riksdagen.

Domstolar förvaltningsmyndigheteroch

Det främstär på följande punkter vi, kapitel funnit att ettsom se
EG-medlemskap påverkar våra domstolars och förvaltningsmyndig-
heters ställning och verksamhet. Det gäller för det första den redan
flera gånger berörda skyldigheten sätta gemenskapsrätt före svenskatt
lag. Den enda nuvarande regel domstolar och myndighetersom ger
rätt och skyldighet sätta given lag åt sidan är lagprövnings-att- -
regeln i ll kap. 14 § RF. Vi konstaterar den bestämmelsenatt av
flera skäl inte räcker för gemenskapsrätten det genomslagatt ge som
den kräver.

För det andra saknar de högsta domstolarna behörighet ogiltig-att
förklara EG-rättsakter, vilket är uppgift exklusivt för EG-dom-en
stolen. Dessutom är de skyldiga begära besked hur EG-dom-att om
stolen tolkar gemenskapsrätten när sådan fråga förekommer i etten
mål och de bundnaär det besked EG-domstolens Detav som ger.
förekommer emellertid inte EG-domstolen överprövar de högstaatt
domstolarnas avgöranden. Vi därför regeringsformensattmenar
karakteristik Högsta domstolen och Regeringsrätten högstaav som
domstolar i allt väsentligt korrektär vidäven EG-medlemskap.ett

Systemet med bindande tolkningsbesked från EG-domstolen låter
sig, för det tredje, inte vidare förenas med bestämmelsen iutan 11
kap. 2 § RF domstolarnas oberoende eller med den motsvarandeom
regeln i ll kap. 7 § RF den självständighet förvaltnings-om som
myndigheterna har i sin lagtillämpande verksamhet.

Den allmänna regel vi föreslagit i l kap. RF ocksåsom ger
för såväl företrädesprincipenutrymme den påverkan sker isom som

övrigt. I enlighet med den allmänna inriktning valt för vårsom
översyn behöver, och bör inte heller, någon ytterligare grundlags-
reglering i denna del komma till stånd.

Däremot vi inte de förvaltningsmyndighetemassvenskaattanser
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konstitutionellanågra helstbör medförarelativa självständighet som
styrmedelgrundlag demed gällandeRegeringen har ävenproblem.

gemenskapernaförden behövervi bedömer gentemotattattsom
fördragsförpliktelser.uppfyller sinaför Sverigekunna attsvara

Övriga regeringsformenföreskrifter i

medlemskapsframställningöversiktligkapitel 8 följerI ettaven
i övrigt reglerar.regeringsformenförhållandenpå depåverkan som

föreskrifter inte allsflertaletredanVi där,konstaterar sagts, attsom
översiktligt bl.a.diskuterar vimedlemskap. Däremotberörs ettav

svenska berednings-till den internti anslutningvissa andra problem
begränsade påverkanockså denliksombeslutsprocessenoch ettsom

normgivningsförfarande.inhemskapå vårtmedlemskap kan ha

MeddelarfrihetoffentlighethandlingarsAllmänna -

hand-principen allmännaoch hävdvunnasjälvklaraförDen omoss
gemenskapsrättenmotsvarighet inågonoffentlighet har intelingars

institutionernasutgångspunkt är tvärtomkapitel 9. Dessse att
tillgängliga förställningstagandesärskilt ärhandlingar inte ettutan

inombeslutsfattandetvidaresärskilt problem ärallmänheten. Ett att
det frågautsträckning skerialltjämtEG stor omvarsom om
Samarbetetsförtrolighet. ärärenden kräverdiplomatiska artsom

institutionsöverstatligfrågaemellertid sådan det äratt enomsnarare
varför dessaföretagochenskilda medborgarenormgivning för av

finns inteSlutligenbeslutsprocessen.insyn idemokratiska skäl bör ha
meddelarskyddet inomdet svenskamotsvarighet tillnågonheller

gemenskapema.
vanlig lagellerändring grundlagnågonfunnitVi har inte att av

gemenskapsrättenpå sekretesstillgodose de kravförbehövs att som
faktiskt kanskillnaderändå vissabedömningVår ärställer. rentatt

offen-förunderlagetframför alltgällerinträda. Det ettkomma attatt
utförligtbli mindre änlagstiftningsfrågor kan kommaitligt samtal att

besluts-förhandlingarnareelladefallet, delsär attgenomsom nu
offentligt, dels påförsrådet inteutanföremellan i ochfattarna --

tilllett framövervägandenderedovisningen ettgrund att somavav
vi dock,vid. harvi Härärbli änkan kommabeslut att vanamagrare

förhållandenapåverkasjälvatill delmöjlighetvi också,betonar att en
den delmöjligt förformersåefter öppnasträvaatt avsomgenom

for-landet. När de närmarehär iägerberedningsprocessen rumsom
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för den övervägs bör särskildägna uppmärk-mema processen man
samhet hur sekretessfrågorna kan och bör hanteras. Därvid kan det
förtjäna särskilt övervägas i vilken utsträckning den traditio-att som
nella s.k. utrikessekretessen bör tillämpas detnär gäller EG-sam-
arbetet.

inteDet är uteslutet svenska statstjänstemäns utnyttjandeatt av
meddelarfriheten skulle kunna skapa spänningar i förhållande till
gemenskaperna eller till andra medlemsstater. Vi emellertid inteanser

det bör komma i fråga så försäga säkerhets skull, begränsaatt att, att
den friheten. Om den skulle komma frågasättas i bör den aktivtatt
försvaras del grundläggande yttrande- och informations-som en av en
frihet.

förslag till EG-direktivDet skydd ñr enskilda vid behandlingom
personuppgifter bereds inom gemenskaperna kan ha bety-av som nu

delse offentlighetssynpunkt. finnsDet därför anledning frånattur
svensk sida följa fortsattadet gemenskapsarbetet i frågan.noga

Några tryckfrihetsfrågor

Vi har, redovisas i kapitel 10, funnit vissa föreskrifter i EG-som
rättsakter tyder på gemenskapsrätten inte delar den svenskaattsom
principiella hållningen det gäller förbudnär förhandsgranskning,mot
den ansvarige utgivarens exklusiva bestämmanderätt innehålletöver
i framställning tryckfrihetens generella tillämplighet påävensamten
kommersiell reklam. Vi diskuterar också de problem kansom
uppkomma när det gäller gemenskapernas krav på etableringsfrihet
visavi fårsvenska krav på ansvarig utgivare respektivevem varasom

tillägare tryckt skrift den möjliga konflikten mellansamt gemen-
skapsrättens konkurrensregler och förhållandetdet ansvarigatt en
utgivares bestämmanderätt också innefattar inrätt vägraatt taen en
annons.

Vi intedet medföra några principiella tryckfrihetsrättsligaanser
betänkligheter något vidga möjligheterna till förbud elleratt mot,
inskränkningar rätten till kommersiell reklam skadlig förärsom
hälsa eller miljö. På den punkten föreslår vi alltså för tydlighetens
skull ändring i TF.en

Däremot vi inte bereddaär föreslå några begränsningar iatt
förbudet förhandsgranskning. endast påDet är enstaka punktermot

gemenskapsråtten hittills föreskrivit sådan granskning. Samtidigtsom
vi givetvisär medvetna den förordade hållningenattom av oss

innebär potentiell normkonflikt inte lösts och sådanatt atten om en
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ställas på sin det denkonflikt förmodan skulle ärspetsmot gemen-
skapsrättsliga ståndpunkten gäller.som

innebärändring vi föreslår i TF detDen ytterligare öppnasattsom
hemvist härmöjlighet i lag föreskriva utlänningarävenatt att utanen

till periodisk skrift.juridiska fåroch utländska ägarevarapersoner
Ändringen på etable-vidtas bakgrund gemenskapsrättens kravmot av

interingsfrihet. vi motsvarande ändring bör skeDäremot att enanser
utgivaren skall idet gäller ansvarig utgivare. bosattnär Att vara

ansvarig förSverige förutsättning för hans ställningär som ensamen
i sin för övriga medverkan-tryckfrihetsbrott vilket utgör grundentur

medgerstraffrihet. Romfördragets regler etableringsfrihetdes attom
får särbehandlas hänsyn till allmänmedlemsstaters medborgare av

måste därför bosättningskravet förordning. Enligt vår bedömning
utgivare bibehållas.ansvarig

Riksdagens i EG-samarbetetroll

riksdagens ställning detVi har i bl.a. kapitel 4 redovisat att som
försvagas vidcentrala i viss utsträckning formellt EG-ettstatsorganet

enligt fordrar lagform ochmedlemskap. Vissa RFnormer som
därmed riksdagsbeslut kan i stället beslutas medlemsstaternasav

mycket viktigtregeringar i rådet. den bakgrundenDet är attmot
inomriksdagen inflytande regeringens handlandeaktivt överettges

för EG-samarbetet.ramen
former för samrådi kapitel 11 möjligaVad vi främst diskuterar är

viktigare förslagregering inför behandlingenmellan riksdag och av
fram det inom riksdageni framför allt rådet. Vi har kommit till att

sådant samråd. Nämnden bör,bör inrättas särskild nämnd för etten
från regeringen, själv kunnaförutom information taatt ta emot

regeringen någonredogörelse från ellerinitiativ begäraatt engenom
politisk ställningockså ha starkmyndighet. börDen genomannan en

innehålla företrädare för allaproportionellt ochsammansattatt vara
fyraprocentsspärren.riksdagspartier passeratsom

i övrigt information EG-riksdagens roll börNär det gäller om
vid riksdagssammanträden.samarbetet så långt möjligt lämnas öppna

fackutskott betydelseriksdagens harDet bör också betonas storatt
motioner också fortsätt-Propositioner och kommeräven i EG-arbetet.

till de EG-aspekter.ningsvis remitteras utskotten ävenatt rymmerom
hålls informeradeVi förutsätter också utskotten fortlöpandeatt om,

kommis-diskuterar, de förslag till EG-normgivningoch inom sig som
sionen likaså viktigt samarbete kannäraDet är att ettpresenterar.

särskilda EG-nämnden.etableras mellan fackutskotten och den
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till EuropaparlamentetVal

överväganden i kapitelhaft främst två utgångspunkter för våraVi har
så12. det första bör söka konstrueraFör ett systematt man som

riksdagsvalen.det vi tillämpar ñrlångt möjligt liknar system som
Vi därför försökt åstad-högt valdeltagande. harDet bör ettgynna

med fyraprocentsspärr. För detproportionellt valsystemkomma ett en
tillgodose de krav på enhetlighetandra måste valsystemet som

innebär främst den medbor-ställer. Det ärgemenskapsrätten att som
i Sverige skall ha ochmedlemsstat bosatt rösträtti någon mengare

valbar.vara
med få 25 platserSverige kan räkna änEftersom knappast att mer

särskilda svårigheteruppstår det docki Europaparlamentet att
också tillämpa medriksdagsvaletefterlikna att ett systerngenom

därför mandaten fördelas i två omgångar.Vi föreslårvalkretsar. att
varvid Sverigefördelas de mellan partiernaförsta omgångI en

uppfylls kravet påenda valkrets. Därmed störstabetraktas som en
fördelas så mandatenproportionalitet. andra omgångmöjliga I en

landet delas in i Valkretsar. Genompartierna varvidinom tre att
bostadsband, inte hellernågot kravsamtidigt inte ställa som

frihet väljavarje parti i praktiken detriksdagsvalet,sker i att omges
med Valkretsar eller inte.vill tillämpa ett system

Folkomröstningen

folkomröstning skall anordnas iråder politisk enighetDet att enom
ocksåanslutning till PartiernaSveriges EG. ärfrågan attense omom

medlemskapfrågan svensktomröstningen skall avgöraden ettom
form omröstningenvilkenoavsett som ges.

kapitel 13,vi konstaterar ifolkomröstning kan nämligen,En som
rådgivandebeslutande. Enrådgivande ellerformellt antingenvara

tidpunkt riksdagendenfolkomröstning kan äga vid somrum
för sig den ägerhindrar i ochintetbestämmer attt.ex. rum-

frågaprincip varjeriksdagsval isamtidigt med ochett somavse-
folkomröstningbeslutandeunderställa folket. Enriksdagen väljer att

iriksdagsval och kan,ske samband medendast idäremot kan ett
grundlagsändring, b fråganförslag tilldetta sammanhang, aavse

frågan överlåtelseelleravtal med EG cgodkännande ett omavom
tillbeslutsbefogenheter EG.av

samtidigtfristående eller medalltsåFolkomröstningen kan äga rum
främstaseptember 1994. Dettill den 18valet riksdagen argumentet
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sammankoppling med valet EG-fråganär kan kommamot att atten
blandas med och kanske överskugga alla andra frågorsamman som

valrörelse har syssla med. främstaDet för sådanatt argumenteten en
sammankoppling är kan uppnå högt deltagande iatt ettman om-
röstningen liksom undviker alla risker för riksdags-att attman en
minoritet väljer rådgivande omröstning redan hållits,att, trots att en
utlösa beslutande sådan.även en

Vi framför allt utgångspunkter bör gälla. För det förstaatt treanser
bör EG-frågan inte bli föremål för folkomröstning.än För detmer en
andra det viktigtår klara alternativ ställs varandra, dvs.att mot
omröstningen bör gälla Ja eller Nej till handlingslinje. För deten
tredje det fördel den kunde gälla medlemskap, baseratettvore en om
på färdigförhandlat fördrag.ett

Vi diskuterar således olika problem och möjligheter i samband med
omröstning i EG-frågan. Däremot lämnar inte eftersom intevien -

heller uppfattat vårt uppdrag så några uttryckliga förslag i fråga om-
vilket slag folkomröstning hållasbör eller när den bör ägaav som
rum.

Reservationer och särskilda yttranden

Ledamoten Kenneth Kvist har i omfattande reservationen mera -
liksom Inger Schörling i likaledes omfattandeexperten ett mera
särskilt yttrande sig såvälvänt den allmänna inriktningmot som-
kommittén valt i sin översyn flertalet lämnade författnings-motsom
förslag.

Övriga ledamöter i huvudsakär de överväganden görsense om som
i betänkandet. På vissa punkter har emellertid reservationer avgetts

ledamöterna Allan Ekström sammansättningen riksdagensomav av
EG-nämnd Ingvar Svensson och Harriet Colliander omsamt
subisidiaritetsprincipens innebörd, Valkretsar och spärregel vid val till
Europaparlamentet möjligheten vanlig lag desättasamt att genom
föreslagna grundlagsändringarna i kraft. I särskilda yttranden fram-
förs, likaså på enstaka punkter, ställningstaganden ledamöternaav
Bertil Fiskesjö författningsförslagensom begränsning till EG och
behovet ökad användning beslutande folkomröstning ochav en av
Håkan Holmberg s.k. rakt skaderekvisitom inom utrikessekretessens
tillämpningsområde.

skallDet nämnas det inär betänkandet hänvisas till artiklar iatt
gemenskapsfördragen inte Romfördraget.annatavses, om anges,
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Författningsförslag

Förslag till

ändring i regeringsformenLag om

föreskrivs i frågaHärigenom regeringsformenom
dels det i regeringsformen skall införas paragraf, kap.latt en ny

följande10 lydelse,av
dels 8 kap. 4 och 10 kap. 5 följande§ § skall ha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.
10 §

överenskommelse träffatsHar
anslutning tillSverigesom

[Europeiska gemenskapernaj
och riksdagen beslutat överlåta
beslutsbefogenhet till [gemen-
skapernaj, gäller de förpliktelser

följer anslutningen utansom av
hinder vad föreskrivs iav som
grundlag eller lag.annan

8 kap.
4 §

Föreskrifter folkomröstning i hela riket ochrådgivandeom om
förfarandet folkomröstning grundlagsfråga meddelas lag.vid i genom

lag meddelas också föreskrif-I
parlamentariskval tillter om

församling [Europeiskainom
gemenskapernaj.

lörfattningsförslagen EuropeiskaI har genomgående uttrycket gemenskapema
Specialmotivering.inom klammer. härom kapitelSe 14,satts
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.
5 §

Beslutanderätt kan överlåtas
till [Europeiska gemenskaperna]

den utsträckning följeri avsom
överenskommelse mellan Sverige
och [Europeiska gemenskaper-

medlemsstater. Riksdagennas]
beslutar sådan överlåtelseom

beslut, minst trevaromgenom
de före-järdedelar röstandeav

Riksdagens beslut kansig.nar
också fattas den ordningi som
gäller för stiftande grundlag.av

direkt I fall kan beslutanderätt,Beslutanderätt, annatsom
direkt sig pågrundar sig på denna regerings- grundar dennasom

form och meddelande regeringsform ochavser som avsersom
föreskrifter, användningen meddelande föreskrifter, an-av av av

ingående vändningen tillgångartillgångar ellerstatens statensav
intematio- ingående uppsägningeller uppsägning eller ellerav

nella överenskommelser eller internationella överenskom-av
förpliktelser, i eller förpliktelser, i be-kan begränsad melser
omfattning överlåtas till mellan- gränsad omfattning överlåtas till

förfolklig organisation för fredligt mellanfolklig organisation
fredligtsamarbete, till vilken riket samarbete, till vilkenär

tilleller skall bliva anslutet, eller riket eller skall bliva anslutet,är
Därvid till mellanfolklig domstol.mellanfolklig domstol. eller

får överlåtas beslutanderätt Därvid får överlåtas beslutan-
stif-fråga stiftande, derätt frågaavser omsom avser om som

upphävandeändring eller upphävande tande, ändring ellerav
grundlag, riksdagsordningen grundlag, riksdagsordningenav

riksdageneller lag val till riksdagen eller lag val tillom om
fråga begränsning fråga begränsningeller ellerom av om av

någon fri- och rättigheter någon de fri- och rättigheterdeav av
i Angående i 2 kap. Angående2 kap. be- som avsessom avses

i fråga överlåtelseslut i fråga överlåtelse gäller beslut omom
föreskrivetvad föreskrivet stif- gäller vad ärärsom om som om

grundlag.grundlag. beslut i stiftande Kan besluttande Kanav av
sådan ordningsådan ordning avvaktas, be- i avvaktas,

frågafråga beslutar riksdagen islutar riksdagen i över-om om
beslut,låtelse beslut, överlåtelse ettett varom genomgenom

sjättedelar minst fem sjättedelarminst fem de rös- avav varom
minst fjärde-minst fjärdedelar de röstande ochtande och tretre

förenar sig.förenar sig. delar ledamöternaledamöternaav av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Föreskrivs i lag interna- Föreskrivs i lag interna-att atten en
tionell Överenskommelse skall tionell överenskommelse skall
gälla svensk får riks-rätt, gälla fårsvensk rätt, riks-som som
dagen beslut i den dagenord- beslut i den ord-genom genom
ning i första stycket ning i andra stycketsom anges som anges
föreskriva också framtida, föreskriva också framtida,att atten en
för riket bindande ändring i för riket bindande ändring i
överenskommelsen skall gälla överenskommelsen skall gälla
här i riket. Sådant beslut får här i riket. Sådant beslut får
endast framtida ändring endast framtida ändringavse av avse av
begränsad omfattning. begränsad omfattning.

Rättskipnings- förvalt-eller Rättskipnings- eller förvalt-
ningsuppgift direkt ningsuppgift direktsom grun- som grun-
dar sig på denna regeringsform dar sig på denna regeringsform
kan beslut riksdagen kan, falli iänannatgenom av som avses
överlåtas till till första stycket, beslutstat,annan genom av
mellanfolklig organisation eller riksdagen överlåtas till annan
till utländsk eller internationell till mellanfolklig organisa-stat,
inrättning eller samfällighet. tion eller till utländsk eller inter-
Riksdagen får också i lag be- nationell inrättning eller sam-
myndiga regeringen eller fällighet. Riksdagen får också iannan
myndighet i särskilda fall be- lag bemyndiga regeringen elleratt
sluta sådan överlåtelse. Inne- myndighet i särskildaattom annan
fattar uppgiften myndighetsutöv- fall besluta sådan överlåtelse.om
ning, skall riksdagens förord- innefattar uppgiften myndighets-
nande ske beslut, utövning, skall riksdagens för-ett var-genom

minst fjärdedelar de ordnande ske beslut,tre ettom av genom
röstande förenar sig. Riksdagens minst fjärdedelartrevarom av

i frågabeslut sådan över- de röstande förenar sig. Riks-om
låtelse fattaskan också i den dagens beslut i fråga sådanom
ordning förgäller stiftande överlåtelse kan också fattas i densom

grundlag. ordning gäller för stiftandeav som
grundlag.av

lag träder i kraftDenna
2. Har riksdagen godkänt Sveriges anslutningavtal till [Euro-om

peiska gemenskaperna] sedan folkomröstning i hela riket iägt rum
frågan får riksdagen fatta beslut överlåtelse beslutanderätt tillom av
[gemenskapema] anledningmed anslutningen tillämpningutanav av
de regler visst flertal föreskrivs i 10 kap. 5om som
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tillFörslag
Lag ändring i tryckfrihetsförordningenom

föreskrivs 9 5 tryckfrihetsför-Härigenom l kap. och kap. l §§att
ordningen skall ha följande lydelse.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

l kap.
9 §

förordning gäller vad i lag stadgatUtan hinder denna ärav
kommersiell i månförbud denmot annons annonsenom

användes vid marknadsföring alkoholhaltiga drycker ellerav
tobaksvaror;

offentlig-2. förbud förbud kommersiell2.mot motom om
görande i yrkesmässig kredit- meddelats skyddtillannons som
upplysnings verksamhet kredit- miljö för-för hälsa eller enligtav
upplysning, innebär otill- pliktelse följer anslutningsom som av
börligt intrång i enskilds gemenskapernaj;till [Europeiskaperson-
liga integritet eller inne- 3. förbud offentlig-motsom om
håller oriktig missvisandeeller i yrkesmässig kredit-görande
uppgift, ersättningsskyldighet upplys ningsverksamhet kredit-om av
för offentliggörandesådant innebär otill-upplysning,samt som

rättelse oriktig eller miss- börligt intrång i enskildsom av person-
visande uppgift; liga integritet eller inne-som

3. och ersättnings- håller oriktig eller missvisandeom ansvar
skyldighet pådet sätt uppgift, ersättningsskyldighetsom avser om
vilket uppgift eller underrättelse för sådant offentliggörande samt
anskaffats. miss-rättelse oriktig ellerom av

visande uppgift;
och ersättnings-4. om ansvar

påskyldighet det sättsom avser
vilket uppgift eller underrättelse
anskaffats.
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Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
1 §

Ägare Ägaretill periodisk skrift skall till periodisk skrift skall
svensk medborgare eller svensk medborgare ellervara vara

juridisksvensk I lag får svensk juridisk I lag fårperson. person.
föreskrivas även utlänning föreskrivas även utlänningatt att
med hemvist riket fåri eller utländsk juridisk fårvara person
ägare till sådan skrift. ägare till sådan skrift.vara

Denna lag träder i kraft
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1 Europeiska gemenskapernas
institutionella och rättsliga
karaktär

Sammanfattning Det utmärkande för beslutsprocessen inom EG
är det uteslutande kommissionen,är medlemsstaternaatt en av
oberoende institution, har den formella initiativrätten och attsom
flertalet för medlemsstaterna bindande beslut fattas företrädareav
för medlemsstaterna i rådet majoritetsbeslut. Detgenom som-
främst skiljer EG-samarbetet från internationellt samarbeteannat
är medlemsstaterna för obegränsad tid överlåter betydandeatt en
del sina beslutsbefogenheter till institutioner.EGs EG utgörav -
i hög grad rättsordning. EG-domstolen har be-en egen ensam
fogenhet slutligt tolka gemenskapsrättens innebörd. Domstolenatt
främjar i sin praxis uttryckligen fortgâende integration och haren
i denna sin fastroll lagt principer stärker gemenskapernasom

också utvecklat och upprätthållit allmänna rättsprincipermen som
för institutionemasgränser och medlemsstaternas handlande.ger

Bland de grundläggande integrationsfrämjande principer som
domstolen utvecklat följandeär särskild betydelse konstitu-av ur
tionell synpunkt Principen gemenskapsreglers direkta effekt,om

innebär vissa regler grundar rättigheter skyldigheterochattsom
för enskilda åberopaskan inför domstolar i medlemsstaternasom

principenoch gemenskapsrättens företräde framför nationellom
innebärrätt, nationella domstolar skall tillämpaattsom en

gemenskapsrättslig regel framför den stridande inhemskmoten
lag.

framtid förmodligenEuropeiska gemenskaperna, i närasom en
kommer ingå i vad kallas den Europeiska unionen, äratt ensom

internationell organisation. saknar föregångaresärpräglad Dentyp av
ochförebilder. förenar både mellanstatlighetoch Den i sig drag av

federalism.
medlemskapdiskussion konstitutionella följder svensktEn ettom av

i Europeiska i försökgemenskaperna bör ha sin utgångspunkt attett
förstå både det karakteristiska rättsordning gemenska-hos den som
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institutionella förvaltari detoch huvuddragenutgör system somperna
och tillämpar den.

institutioner och deras roll1.1 Gemenskapernas
i beslutsprocessen

enhetligt interelativtsker enligtBeslutsfattandet inom EG ett men
kommis-dennaokomplicerat förfarande. Ihelt representerarprocess

roll, medaninitiativtagandeintressen och harsionen gemenskapens en
lagstiftandevanligen denden uppgift äri rådet hardet somsom-

ståndpunkter och intressenmedlemsstaternasförsamlingens är som-
folkvalda församlingen,denvarandra. Europaparlamentet,bryts mot
också i beslutsprocessenuppgifter deltarkontrollerandehar vissa men

befogenhet.någon normgivandehaattutan egen

kommissionenInitiativet till beslut1.1.1 -

minst och högst tvåbestår 17 ledamöter,Kommissionen varav enav
regeringar förmedlemsstaternasfrån land. De utnämns enavsamma
regeringamaBland ledamöternamandattid fyra år. utser enav

två år.för tidoch vice presidenterpresident avensex
skallinte sitt hemlandföreträderKommissionens ledamöter utan
hög-artikel 157.2.intresse Dei hela gemenskapensarbeta avger en

ellervarken begäraförsâkran inför EG-domstolentidlig ta emotatt
åtnjuterintressegrupp. Deregering ellerinstruktioner från någon

de vidtagit i tjänsten.för åtgärderockså rättslig immunitet som
beslutför med niovarje vecka och årKommissionen sammanträder

kollegialt med enkelfattasnärvarande. Beslutenkommissionårer
offentliga.intemajoritet. Förhandlingarna är

ansvarig för politiken inomkommissionenVarje ledamot är ettav
fördirektoratflera generaldirektorat. Dessaeller gemen-ansvarar

områdenangränsande, DGeller t.ex.skapspolitiken inom ettett, par
arbetsmarknads- och socialpoli-Sysselsättning,IV konkurrens, DG V

kommissionsledamotvarjeTill sin hjälp hartik, Jordbruk.DG VI
eller hontjänsteman hanockså kabinett,ett eget somaven grupp

personligen utsett.
kommissionen skerförslagärenden rörandeBeredningen avav

särskildaockså ikabinetteninom generaldirektoraten och samt
från med-individuella expertersammansattaexpertgrupper av

ständigt verksammaförekommer såvällemsstaterna. Det expert-
ocksåutnyttjarKommissionenutsedda ad hoc.som gruppergrupper
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i utsträckning sin rätt höra den Ekonomiskastor och socialaatt
kommittén. Denna är rådgivande församling med 189 ledamöteren

arbetsgivare, arbetstagare och andrarepresenterarsom grupper
såsom jordbrukare, konsumentintressen och vissa yrkesgrupper.

Beträffande okontroversiella förslag fattas beslut efter skriftlig
handläggning, dvs. förslag till beslut cirkulerar bland kommis-ett
sionärema och signeras dem. Det sker i cirka 80 procentav av

Övrigaärendena. ärenden diskuteras först kabinettscheferna emellan.
Om enighet nås inom den ärendet till beslut i kommis-tasgruppen
sionen diskussion.utan

Det bör också nämnas kommissionen i vissa fall själv kan utfär-att
da rättsakter bindandeär för medlemsstaterna. Det gäller dels isom
de fall så uttryckligen stadgas i fördragen, dels med stöd delegera-av
de befogenheter från rådet, främst för verkställande rådets beslut.av

Kommissionens verkställande åtgärder och tillämpning i övrigt av
fördragen och sekundärrätten sker i utsträckning inemotstor genom
3 000 kommittéer med för medlemsstaterna den s.k.representanter
kommittologin. rådetNär delegerat befogenheter till kommissionen

detär intresse för medlemsstaterna behålla visst inflytande.att ettav
I de rättsakter föreskriver delegation förordnas därför också oftasom

kommissionen skall förelägga sina förslag till åtgärder föratt en
kommitté består för medlemsstaterna medrepresentantersom av en
kommissionstjänsteman ordförande. Ordföranden saknar normaltsom
rösträtt i kommittén. Förhållandet mellan kommission och kommitté
följer i huvudsak olika procedurer, med varierande gradtre av
inflytande för kommittén. De slagen kommittéer brukartre av
beskrivas rådgivande, förvaltande föreskrivandeoch regula-som
tory. Den gradenstörsta självständighet har kommissionen dåav
kommitténs ställning enbart rådgivande.är Kommissionens makt är

beskuren i förhållande till de föreskrivande kommittéema.mestsom
Kommissionen kan då endast handla i överenstämmelse med kommit-
téns ställningstagande. inteOm kommissionen vill följa kommittén,
eller kommittén inte alls intar någon ståndpunkt, hänskjuts fråganom
till rådet för beslut.

Enligt Maastrichtfördraget förstärks kommissionens ställning inom
de utrikes- och inrikespolitiska områdena den i frågaattgenom om
initiativ- och yttranderätt jämställs med medlemsstaterna. I samband
med kommande utvidgning aktualiseras frågangemenskapernaen av

kommissionens rimligen finnassammansättning. måsteDetom en
förgräns hur många medlemmar kommissionen kan ha utan att

förlora effektivitet.i
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rådEuropeiska gemenskapernasBeslutsfattandet1.1.2 -

medbeslutar ellerbudget ochRådet godkänner EGs ennormer, -
områden medlems-inom de därterminologi stiftar lag,nationell -

fattar beslut påregler. Rådetskall tillämpastaterna gemensamma
förslag.grundval kommissionensav

från varjeregeringsledamotmedbestår 12 ledamöterRådet enav
regelUtrikesministrarna mötsi rådet växlar.land. Deltagarna ensom

arbete ochövriga minstramassamordnar degång i månaden. De
remitterat till dem.fackministrama harfrågorbehandlar som
ansvarsområde skallfrågor inom derasFackministrarna närmöts,

närvarandekommissionen alltidärMinst ledamotbehandlas. aven
vid rådets möten.

månader. Turordningenordförandeposten iinneharVarje land sex
Ordförandelandetsefter landets inhemskai bokstavsföljdsker namn.

ioch företräder EG FNstiteln rådspresidentutrikesminister har
sammanhang.internationellaoch i andrageneralförsamling

Ekonomiska och socialaochEuropaparlamentetRådet skall höra
låter ofta dessa instanserföreskriver detfördragetkommitten när men

i andra fall.sig ävenyttra
rådet har fattatintill desssitt förslagKommissionen kan ändra att

dialogdärför fortlöpandemånga frågori saken. I ägerbeslut rumen
för rådetenhällighetfordrasrådet och kommissionen. Detmellan att

artikel 149.2.förslag till beslutkommissionensskall kunna ändra
irådet och detbeslutsmässighet förreglersaknasDet ansesom

närvarande. Deninte alla ärbeslutsmässigtpraxis även stateromvara
majoritet.med enkelbeslut fattasrådetsformella huvudregeln är att

emellertidföreskriveri fördragetviktigare bestämmelserFlertalet att
majoritet. Under dekvalificeradenhälligt eller medskall fattasbeslut

enligt Romfördraget,krävdes,EG-samarbetetinledande skedena av
flertalet viktigaenhällighet i rådet. Inomundantagslöstnästan

övergångsperiod i olikaföreskrev Romfördragetområden etapper.en
inledningsvis förskulle gälladå enhällighetstadgadesDet attatt

övergångsperioden löptdärefter, sedan de första ut,etapperna av
också Enhets-Sedankvalificerad majoritet.medbeslutersättas av

majoritetkvalificeradfattas medföreskrivit beslut skall1986akten att
beslutsordningenområden denflera ärinom centrala numera

beslutmöjligheten fattautvidgningytterligarehuvudregel. En attav
Maastrichtfördraget.majoritet sker imed kvalificerad

alltjämt fordrarrådetvilka beslut iredovisningEn somav
Övriga alltså fattas medbeslut kanbilaga 2.enhällighet iges
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kvalificerad majoritet.
Röstreglerna i rådet artikel 148 bygger varje haratt stat ett

visst röstetal Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien 10-
Spanienröster 8 röster, Belgien, Grekland, Nederländerna ochvar,

5Portugal röster Danmark och Irland 3 röster samtvar, var
Luxemburg 2 röster. Kvalificerad majoritet innebär det krävs 54att
ja-röster för bifall till förslag från kommissionen. Det räckerett
således inte de fyra Tyskland, Frankrike, Stor-att t.ex. stora -
britannien och Italien är överens. förfogarDessa tillsammansstater-

endast 40 54över de krävsröster för beslut med kvalificeradav som
majoritet. från andra sidanSett kan några mindre 5-6 beroendestater,
på konstellationen, tillsammans hindra majoritetsbeslut.ett

I tidigare praxis fattades inte beslut med kvalificerad majoritet så
ofta i och för sig skulle ha varit möjligt. Majoritetsbeslut möttesom
motstånd från främst Frankrikes sida 1960-taletunder och landet ute-
blev under period från rådets möten. Genom den s.k. Luxemburg-en
kompromissen 1966 enades land grund vitalaatt ettman om av
nationella intressen kunde anmäla Om rådet därefter inte kundeveto.

kompromiss, kunde något beslut inte fattas. Dennaenas om en
consensuspraxis kom sedan rådetsprägla arbete och ävenatt avse
frågor lägre dignitet.av

År 1982 fattades emellertid majoritetsbeslut rörande prisökningar
på vissa jordbruksvaror, Storbritannien anmälde beslutettrots att att
gick vitala brittiska intressen och tillsammans med Danmark ochemot
Grekland avstod från rösta. Respekten för vitala nationellaatt
intressen kan alltjämtdock sägas bestå. Frankrike, Storbritannien,
Danmark och Grekland har uttalat erkänner medlemsstaternasatt man
rätt hindra beslut kan fattas med kvalificerad majoritet. Dessaatt som
länder förfogar tillsammans över så antal röster de utgörett stort att

blockerande minoritet.en
Mellan rådsmötena företräds ministrarna ambassadörer ärav som

ackrediterade hos gemenskapen och leder sina respektive länderssom
delegationer i Bryssel. bildarDe de ständiga kom-representanternas
mitté, Coreper Comité des Représentants Permanents. Med hjälp av
över hundra kommittéer med tjänstemän från medlemsstaternas
fackdepartement bereder Coreper kommissionens förslag till råds-
beslut och jämkar de tolv regeringarnas ståndpunkter.samman
Coreper sammanträder varje vecka och tillsammansgör, med rådets
ordförande, föredragningslistan för rådsmötena. Vid rådsmötenaupp
behandlas dels frågor i vilka enighet uppnåtts i Coreper eller vid
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debatt bloc,fattas endär beslut kanrådsmöte ochtidigare utan
frågorunder punkt B,punkt dels,under vad betecknas A,somsom

nås.enighet inte kunnatdär
Europeiska rådetintarbetydelsefull särställningalltmerEn som

Europeiskaråd.Europeiska gemenskapernasdelvis något änär annat
mellan medlemstatemassammanträdebeteckningen på detrådet är

gångregelbundet ägerregeringscheferellerstats- perrum ensom
institutioner iinte bland gemenskapernasRådethalvår. nämns

i Enhetsfördragetutsträckningi vissRomfördraget reglerasmen
till del handlanaturligtvis sågasEuropeiska rådet kanartikel 2. en
intet hindrarrådgemenskapernasEuropeiskai egenskap av -

rådet sina ellerilåta sigmedlemsstaterna stats-representerasatt av
främst tagitEuropeiska rådetdockregeringschefer. praktiken harI

till sekundärrättöversättspolitiska beslutövergripande senaresom
ministernivå.rådgemenskapernasmedordinarie mötenvid

församlingens, Europaparlamentets,folkvalda1.1.3 Den
roll

bestod dåparlamentet. Detval till1979 ägde indirektaFöre avrum
derasparlamenten blandnationellautsågs demedlemmar198 avsom

kriterierefter vilkakunde själv bestämmaVarjemedlemmar. stat
mandattider.fanns inga givnaske.skulle Deturvalet

antalet ledamöter1979 ökadesval infördesdirektaoch medI att
Vid det Euro-518 ledamöter.bestårbetydligt. Parlamentet nu av

1992 beslutades11-12 decemberdeni Edinburghpeiskarådets möte
tillantalet ledamöteråterföreningen ökaföljd den tyskatillatt av

1994.från och med årgällaindelningen567. Den avsesnya

UtvidgadNuvarande
sammansättningsammansättning

2524Belgien
1616Danmark
9981Tyskland
2524Grekland
6460Spanien
8781Frankrike
1515Irland
8781Italien
66Luxemburg

325 1Nederländerna
2524rtugalPo

8781_Storbritannien
567518
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Det kan redan här nämnas det inom Europaparlamentetatt presente-
förslag hur många ledamöter vissa presumtiva medlems-rats ett om

skulle kunna tänkas få. Enligt det förslaget skulle Sverigestater
Österriketilldelas 21, 20, Finland 17, 6Cypern och Malta 4 mandat.

Sverige har emellertid för sin del begärt erhålla 25 mandat.att
Ledamöterna väljs således allmännadirekta val förnumera genom

femmandatperiod år. parlamentsledamot kanEn även deten om om-
sällan förekommer samtidigt ledamot nationellt parla-ettvara av-

inte någon gemenskapernas övriga institutioner ellerment men av av
nationell regering.av en

väljarkåren och individuellt.Ledamöterna röstar Derepresenterar
mandat eller instruktioner.får inte ha bundna bundnaannars vara av

har alltsedan parlamentets bildande varit praxis arbetet främstDet att
politiska grupperingarnabedrivs de olika efter deänsnararegenom

nationer ledamöterna representerar.som
väljer och andra företrädare bland sinaParlamentet talman medlem-

iArbetet organiserat ständiga utskott ochär vart ettmar. som
områdeför särskilt gemenskapernas politik. Ut-ett avansvarar

skottens sammansättning återspeglar parlamentets politiska samman-
sättning det de skilda politiska kommitté-är utsermen grupperna som

betänkanden, förbereddaledamöterna. Utskotten särskildaavger av
grunden för plenardebattema i parlamentet.rapportörer, utgörsom

artikel 139 hålla årlig sessionParlamentet skall och kanen
på begäran majoritet dess medlem-dessutom sammankallas av en av

pâ rådet eller kommissionen. I praktiken hållereller begäranmar av
emellertid delsession varje månad. Sessionerparlamentet Dessaen

vanligtvis vecka. Utskotten kan sammanträda helstnärvarar en som
på begäran utskottsordñranden eller parlamentets talman.av

Enligt huvudregeln fattar beslut med absolut majoritetparlamentet
artikel undantagen kan särskiltavgivna röster 141. Bland nämnasav

beslut förkasta förslag till gemenskapernas budget vilket kräveratt ett
två tredjedels majoritet avgivna röster.av

avlönas respektive medlemsstat. DeParlamentsledamötema av
skillnader i finns i någon mån utjämnatslön därmed har genomsom

reseersättningparlamentet dagsersättning, hotell- ochatt samtutger
medel för avlöning personliga assistenter.av

fyra olika former för parlamentets medverkan iDet finns numera
beslutsprocessen.
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Frivilligt inhämtande parlamentets yttrandeA. av

enligt fördragen,dessa fall hör rådet parlamentet det, ärI utan att ett
väl proceduren har inletts följer den emellertidformellt krav. När

för förfarandet.regler gäller det obligatoriskasamma som

Obligatoriskt inhämtande parlamentets yttrandeB. av

fattarMånga i fördragen föreskriver rådet, innan detbestämmelser att
viktigt formkravbeslut, skall låta parlamentet sig. Det äryttra ett

13979,måste uppfyllt. I målen 138 och Roquette ochsom vara
Rådet, förklarade domstolen förordning ogiltig påMaizena .. en

tillfrågat parlamentet inte inväntat dessgrund rådet välattav men
fattade sitt beslut. finns inte i fördragen någonyttrande innan det Det

tid angiven inom vilken parlamentet måste sitt yttrande.avge

särskilt samrådsförfarandeC. Ett

rådetdeklaration mellan parlamentet, ochGenom gemensamen
1975kommissionen den 4 etablerades särskilt samrådsförfa-ettmars

betydande ekonomiska verkningar.rande i fråga rättsakter medom
deklarationen rådet i sådant fall frångåI sägs attatt ettom avser

uppfattning skall försöka uppnå enighet iparlamentets man en
församrådskommitté med rådet och parlamentet.representanter

SamarbetJörfarandetD.

Enhetsakten 1986 kom parlamentets ställning i någon månGenom att
stärkas det föreskrevs rådet i vissa fall skall fatta beslutattattgenom
i samarbete med parlamentet. förfarande innebärDetta attnya

åter in i bilden vid det tillfälle i beslutsprocessenparlamentet kommer
fatta slutligt i saken. ställetdå rådet normalt berett beslut Iattvore

rådet fallför fatta beslut i sådana endast gemensamatt antar en
ståndpunkt, kvalificerat majoritetsbeslut. Under ellerett tre,genom
högst fyra, månaders tid kan sedan parlamentet antingen godkänna

förkasta föreslå tillägg.eller den ståndpunkten eller Omgemensamma
ståndpunkten eller under-parlamentet godkänner den gemensamma

låter inom tidsfristen kommer rådet besluta i enlighetatt attagera
den ståndpunkten. parlamentet förkastar denmed Omgemensamma

ståndpunkten bli föremål för beslut i rådetkan dengemensamma
ställningstagande.endast enhälligtettgenom

ståndpunktenparlamentet föreslår tillägg till denOm gemensamma
har kommissionen åter sitt förslag. Kommissionen kanövervägaatt

förslag förkastaalla eller några parlamentets eller dem.antaga av
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Kommissionen överlämnar så sitt eventuellt reviderade förslag till
rådet. Om den har förkastat parlamentets tillägg skall den också

förredovisa skälen det. Rådet kan kommissionens revideradeanta
förslag med kvalificerad majoritet. kan ocksåDet besluta tillägg,om
antingen eller parlamentets kommissionenatt antagaegna genom av
förkastade tillägg. bådaI de sist nämnda fallen krävs enhällighet i
rådet.

Parlamentet spelar också roll gemenskapemanär sluter avtalen
med tredje land. När det gäller internationella avtal i allmänhet sägs
i Romfördragets artikel 228 förhandlingar internationella avtalatt om
skall föras kommissionen ingås rådet sedan Europa-av men av
parlamentet hörts i de fall i detta fördrag.som anges

Enligt den s.k. Luns-proceduren, beslutad rådet i februari 1964,av
skall informerarådet parlamentet det harnär kommissionengett ett
förhandlingsmandat. Parlamentet håller då allmän debatt deten om

förhandlingen Under förhandlingensämne rör. gång skallsom
hållas kontinuerligtparlamentet informerat. förhandlingarnaNär

avslutas skall parlamentet höras officiellt. Sedan parlamentet
debatterat avtalet kan det icke bindande yttrande till rådetettavge

därefter kan sluta avtalet.som
gäller internationellaVad avtal enligt Romfördraget inte kräversom

skallparlamentets medverkan parlamentet, enligt den s.k. Westerterp-
iproceduren rådet beslöt oktober 1973, erhålla kontinuerligsom men

information de pågåendehemlig förhandlingarna. Rådet in-om
formerar då officiellt parlamentet först sedan avtalet undertecknats.

Beträffande medlemskapavtal för och associations-staterom nya
237avtal krävs enligt artikel och 238 i Romfördraget för rådets

beslut bl.a. Europaparlamentets samtycke efter beslut med absolut
majoritet dess medlemmar, 260dvs. minst parlamentsledamöterav
måste sitt uttryckliga godkännande tillträdesakten ellerge av
associeringsavtalet.

Slutligen kan parlamentet övervakande kontrollerandeutöva och
funktioner på flera sätt

skriftliga och kommissionenmuntliga frågor till artikelgenom-
140 eller till rådet;

debatt kring kommissionens allmänna årsrapport artikelgenom-
143;

budgetprocessen artikel 203;genom-
granska kommissionens räkenskaper och bevilja denattgenom-

ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande artikel 206 b
samt
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rikta misstroendevotum kommissionen och däri-att motgenom-
framtvinga kommissionsledamötemas samfällda avgånggenom

artikel 144.

form kontroll kan också ligga i enligtEn sågas Enhetsaktensattav
artikel 30 skall parlamentet kontinuerligt informeras detom
europeiska utrikespolitiska samarbetet och hänsyn till dess åsikter.tas

Maastrichtfördraget artikel 189 bI parlamentet vad kallasges som
medbeslutanderätt codecision i vissa frågor. Medbeslutande-en

proceduren relativt komplicerad dess bärandeär element kan,men
förenklat, beskrivas enligt följande Kommissionens förslag överläm-

till både parlamentet och rådet och proceduren följer därefternas
inledningsvis de regler gäller för samarbetsförfarandet se ovan.som

parlamentet med absolut majoritet avslår rådetsOm gemen-genom
ståndpunkt har förslaget fallit. Om parlamentet i ställetsamma

föreslår ändringar tillägg till,eller rådets ståndpunktgemensamma
inte nås rådetoch enighet kan mellan och parlamentet skall frågan

hänskjutas till sammanjämknings- eller medlingskommittéen
Conciliation Conunittee. I den kommittén skall eftersträva attman
föreslå sådan föreslås skallOmtext. texten gemensam gemensamen

bli föremål för beslut både rådet och parlamentet. enderaden Omav
dessa institutioner underlåter förslaget har det fallit. Föratt antaav

det fall medlingskommittén inte lägger fram någonatt textgemensam
kan rådet åter besluta i enlighet med sin ursprungliga gemensamma
ståndpunkt. då åter avslår förslaget det fallit.Om parlamentet har

kommit beslutas detta förfarande skallRättsakter enligtattsom
undertecknas både rådets president.parlamentets ochav

tillMedbeslutandeförfarandet påminner således sin uppbyggnad om
vissa parlamentariska tvåkammarsystem i vilka normbeslut kräverett

positivt båda kamrarna finnsställningstagande i och där detett ett
position.sammanjämkningsförfarande för nåatt en gemensam

Förfarandet dock endast tillämpas inom vissa begränsade,är avsett att
områden.betydelsefulla, Det gäller reglert.ex. om personersmen

56fria rörlighet artikel 49, den fria etableringsrätten artikel 54,
57 den inre marknaden artikel 100och a.samt

Maastrichtfördraget förstärks ställning också iEnligt parlamentets
några Parlamentet initiativrätt på såandra avseenden. sätt attges en

kommissionen lägger fram förslag till rådet.det kan begära Dessatt
unionsmedborgarekontrollfunktioner förstärks varjeatt gesgenom

right adressvända sig till parlamentet the petition irätt att to a
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frågor direkt berör honom eller henne, parlamentet skall utseattsom
ombudsman initiativ eftereller klagomål från enskildaegeten som

bristerhar utreda eller försummelser förekommit, parla-att attom
påkan, yrkande fjärdedel dess ledamöter, tillsättamentet av en av en

undersökningskommission förtemporär utreda påstådda missför-att
hållanden parlamentet skall godkänna medlemsstaternassamt att rege-
ringars kommissionspresidentval och övriga kommissions-av
ledamöter.

Rättskipningen1.1.4 EG-domstolens roll-

EG-domstolen fyller mycket väsentlig funktion inom gemenskaper-en
och har roll betydelsefullär än den internationellana en som mera

domstolar normalt har. Den är råttsskapande den läggerattgenom
fast innehållet idet gemenskapsrätten. Domstolennärmare ansvarar
vidare för den rättsliga kontrollen hur EG-institutionerna utövarav
sina befogenheter. ocksåDen prövar mål medlemsstaternamot om
överträdelse de gemenskapsrättsliga förpliktelserna. En mycketav
framträdande funktion för domstolen dess förär attansvar gemen-
skapsrätten tolkas och tillämpas enhetligt institutionerna ochav
medlemsstaterna.

består domare, från med-Domstolen ochtretton vart ettav en av
lemsländema frånoch trettonde rotationsvis Tyskland, Frank-en - -
rike, Storbritannien.Italien, Spanien eller Domarna skall blandutses

oavhängighet kanvilkas inte ifrågasättas och i hem-personer som
landet uppfyller nödvändiga villkor för utövande de högstaav
domarämbetena juristereller med allmänt erkända kvalifikationerär
artikel 167. De för tid år medlemsstaternasutses aven av sex
regeringar i samförstånd. domare kan under denna tid inte skiljasEn
från sitt enhälligt beslut domstolenämbete änannat ettgenom av
själv. Domstolen har, för de mål inte i plenum, organise-avgörssom

sitt arbete i kamrar, fyra kamrar med domare ochtrerat sex varav
två med domare.sex

Domstolen bistås generaladvokater skall haav som sammasex
Även tid årkvalifikationer domarna. de förutses av sex avsom en

samförstånd. generalad-medlemsstaternas regeringar i Fyra av
kandidater från Tyskland, Frankrike,vokatsämbetena besätts med

tillsätts rotationsvis från deItalien och Storbritannien medan två - -
uppgiftåtta Generaladvokatema har till opartisktövriga attstaterna.

motiverat förslag till avgörande i målen.och oavhängigt ettavge
för domstolen hargrund den växande arbetsbördanFrämst av
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från och med den november 1989 inrättats förstal domstol i in-en
of bestårCourt First Instance. Denna tolv domare, frånstans av en

och medlemsstaterna. Domstolen kan målavgöra rörvar en av som

tvister mellan EGs institutioner och deras anställda s.k. tjänste-a
mannamål,

b företagtalan kommissionen rörande sanktioner, prisermotav
inom för Kol- och ståltördraget,m.m. ramen

ogiltighets- eller passivitetstalan, inbegripet talan skadestånd,c om
enskilda kommissionen inom för Romñrdragetsmotav ramen

konkurrensregler.

EGs institutionerTalan mot

EG-domstolens rättsliga kontroll institutionernas verksamhetav
omfattar påståenden dels utfärdadpröva rättsakt äratt attom en
ogiltig, dels institution varit passiv den varitatt trots attom en
skyldig fungerar EG-domstolen ordinärDessutomatt agera. som en

fulldomstol, med prövningsrätt, i bl.a. de s.k. tjänstemannamålen
och i mål utomobligatoriskt skadeståndsansvar förom gemen-
skaperna.

174 176Ogiltighetstalan artikel 173, och

En EG-domstolens uppgifter giltigheten deär prövaattav av
rättsakter utfärdats institutioner. funktionEGs I denna kansom av

vid författningsdomstols.domstolens roll liknas en
Domstolen kan frågan rättsakters ogiltighet på talanpröva om av

medlemsstat, rådet eller kommissionen. En ogiltighetstalan kanen
också väckas enskild fråga beslut riktar tilli sigav en om som
honom berör omedelbart individuellt.eller honom ochsom annars

rådetsDe rättsakter kan angripas andra och kommissionensärsom
rekommendationer yttranden. Domstolenrättsakter än och har

emellertid uttalat den bestämmelsen, artikel 173, skall förstås såatt
giltigheten alla rättsakter har rättsverkningar skall kunnaatt av som

eftersom föra talan inför domstolen skall medverkaprövas, rätten att
till kan fylla sin uppgift enligt artikel 164den väma lagatt att om

funnit giltighetenoch rätt. Domstolen har därför vissaävenatt av
parlamentets rättsakter kan prövas.av

ogiltigförklarasEn rättsakt kan domstolen den institutionav om
utfärdat den harsom

saknat behörighet utfärdaa rättsakten,att

åsidosattb väsentliga formföreskrifter underlåtit hörat.ex. att-
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parlamentet eller Ekonomiska och sociala kommittén så före-när
skrivs i fördragen, brustit i fråga motivering förordningar,om av
direktiv eller beslut, brustit det gäller kommunikationnär med en

eller med enskild inför beslut inom förstat t.ex.en ramen
konkurrensreglema eller brustit beträffande offentliggörande av
förordningar eller delgivning direktiv och beslut,av

åsidosatt Romfördragetc eller varje bestämmelse rörande dess
tillämpning domstolen har tolkat denna bestämmelse så detatt-
föreligger innehållsmässigt, materiellt, fel råttsaktett om en
strider rättsregel högre dignitet. Som sådana över-mot en av
ordnade rättsregler betraktas inte bara Romfördraget deävenutan
allmänna rättsprinciper domstolen tillämpar, t.ex.som propor-
tionalitets- och likabehandlingsprinciperna,

d gjort sig skyldig till maktmissbruk befogenhett.ex. om en-
används för tillgodose ovidkommande hänsyn.att

bifallEtt till ogiltighetstalan innebär domstolen förklararatten
rättsakten ogiltig och domen får i allmänhet retroaktiv verkan.
Domstolen kan, i enlighet med kassationsprincipen, inte ändra akten
eller sätta någon rättsakt i dess ställe. ankommer iDet ställetannan
på den berörda institutionen artikel 176. det gäller förordningarNär
skall dock domstolen, den det nödvändigt, de verk-om anser ange
ningar den ogiltigförklarade förordningen skall gällaav som anses
artikel 174 andra stycket.

Även den tidsfrist gäller för ogiltighetstalan gått kanut,om som
frågan förordnings giltighet prövas domstolen inomom en av ramen
för där på grund anhängigt mål artikel 184. Prövningenett annan
blir i sådant fall prejudiciellendast i föroch avgörandetett ettav
konkret fall. Domstolen kan då förklara förordningen inte äratt
tillämpbar. Artikel 184 gäller förordningarendast domstolen harmen
prövat andra rättsakter i haftäven den mån de motsvarande rättsverk-
ningar.

Frågan rättsakts giltighet slutligen ocksåkan inomprövasom en
för s.k. förhandsbeskedsmål nedan.seramen

Passivitetstalan artikel 175

EG-domstolen kontrollerar också EG-institutionema i deatt agerar
fall då skyldigade är vidta åtgärd. En talan med påståendeatt en om

kommissionen rådeteller visat rättsstridig passivitet kan förasatt en
medlemsstaterna, rådet, kommissionen eller parlamentet. Enskildaav

har också talerätt i de fall talan gäller underlåtenhet utfärdaatt en
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rättsakt riktad justär till den enskilde.som
bifall till passivitetstalan innebär domstolen fastställerEtt attatten

institutionen fördragsstridigt,i fråga har varefter detagerat an-
kommer på institutionen vidta nödvändiga åtgärder artikel 176.att
Däremot kan passivitetstalan inte användas för framtvingaatt etten
visst bestämt resultat.

Mål i vilka domstolen full prövningsrätthar

I vissa fall fungerar domstolen ordinär domstol i mål motsom en
institutioner och behörighet då inte begränsad tillEGs dess är den

rättsliga kontroll beskrivitssom ovan.
Domstolen har full prövningsrätt beträffande

sanktioner enligt någon rådetsmål gäller bestämtsa som som av
mån föreskrivits i förordningenförordningar i den detta har i

artikel 172,fråga

skadestånd förb mål gemenskapema utomobligatorisktmot om
skada vållats institutionerna eller institutionernassom av av

178,anställda under tjänsteutövning artikel

rättsfrågor de anställdai mål mellan gemenskapema ochc om
tjänstemannamållöner, anställningsvillkor Dessa s.k.m.m.

första instansi den nyinrättade domstolen iprövas mennumera
i gäller rättsfrågor.kan överklagas till EG-domstolen vad

inte exklusivt behörig prövaDet bör sägas EG-domstolen är attatt
i Romför-alla mål i vilka gemenskapema år Tvärtom sägspart.

behöriga prövadragets artikel 183 nationella domstolar är attatt
sådana mål fördraget inte uttryckligen pekar EG-i den mån ut

domstolar således bl.a.domstolen domstol. Nationellabehörig ärsom
skadestånd grundbehöriga mål gemenskapemaprövaatt mot om

avtal artikel 215 första stycket, såvida inte avtalatparterna omav
181.prorogation till EG-domstolen artikel

Talan medlemsstatmot en

169 170brott gemenskapsrätten artikel ochTalan motom

dels medlemsstatTalan medlemsstat kan väckasmot av en annanen
169. Enligtartikel 170, dels kommissionen artikel båda dessaav

bestämmelser skall väckande föregås viss administrativtalans av en
behandling frågan kommissionen. finns dock någrahos Detav

direkt tillgång till domstols-särskilda bestämmelser som ger en mera
prövning för kommissionen i artikel 93.2, för både kommissionen
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och medlemsstat i artikel l00a.4 225.och artikel
Enskilda saknar helt möjlighet föra talan medlemsstaternaatt mot

inför EG-domstolen.
Fördragen saknar sanktioner medlemsstat vägrarmot atten som

följa fällande dom. Staten dock skyldigär vidta de åtgärderatten
krävs för verkställighet domstolens avgörande artikel 171.som av

Domstolens dom såledesär fastställelsedom och den kan inteen ren
direkt gripa in i medlemsstaternas lagstiftning. inteDen har heller

kunna föreskriva vilka åtgärder skall vidta,ansetts staten t.ex.
genomföra viss lagstiftning eller betala skadestånd till enskilden som
lidit skada till följd fördragsstridiga handlande. Detstatensav
remedium återstår medlemsstat vägrar efterkommaattsom om en en
dom är väcka talan på och då åberopa den fällande domenatt nytt att
inte efterlevts, vilket således konstituerar särskilt fördrags-ett nytt,
brott artikelmot 171. Till slut avgörs emellertid respekten för
domstolens avgöranden i dessa frågor medlemsstaternas politiskaav
vilja.

I november 1991 avkunnades emellertid banbrytande dom målen
6 och 9 90, Frankovich och Bonifaci .. Italien ställer detsom nyss
sagda i delvis dager. Domstolen uttalade rättigheterdeattny som
gemenskapsrätten enskilda skulle försvagas intedetger om vore
möjligt erhålla gottgörelse för medlemsstats överträdelseratt en av
sina skyldigheter och för är underförstått iatt ett statenansvar
fördragssystemet också har uttrycklig grundval i Romfördrag-men en

artikel 5. Domstolen slog alltså för första gången fastets prin-en
cipiell skyldighet för ersätta skada åsamkas enskildastater att som av

överträdelse gemenskapsregler.statens av
Det kan också nämnas enligt Maastrichtfördraget domstolenatt ges

också möjlighet på talan kommissionen inteatt, mot statav en som
ställt sig tidigare dom till efterrättelse, tilldöma böter.en

Mål mellan medlemsstater i fallannat

fullständighetensFör skull bör enligt artikelnämnas 182 är EG-att
domstolen behörig pröva alla tvister mellan medlemsstaternaatt som
faller inom Romfördragets tillämpningsområde avtalatparternaom

det, enligt artikel 219 har medlemsstaterna förbundit sigsamt attom
inte lösa tvister gäller tolkningen eller tillämpningenatt som av

fördraget på sätt än bestämts i fördraget.annat som
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Förhandsbesked

tillsefunktionerEG-domstolens viktigaste ärEn att att gemen-av
tillämpasenhetligt.tolkas och tillämpas EG-rättenskapsrätten av

åberopaskanmyndigheter och del EG-rättennationella stor aven
tillgodose behovetinför nationella domstolar. För attatt gemen-av

finnsenhetligt i medlemsstaternaskapsrätten tolkas och tillämpas en
domstolnationelli artikel 177 i Romfördragetregel att somom en
eller i vissainnan den målet kan,tillämpa EG-regel avgörskall en

skallhur regelnbesked från EG-domstolenfall skall, inhämta om
tolkas.

Vorabent-preliminary rulings,s.k. förhandsbeskedSådana
préjudiciel kanscheidung, åStatuer titre avse

tolkningen fördragena av
utfärdatsrättsaktertolkningenb giltigheten eller avav som

institutionergemenskapernas
rådet, närför upprättatstolkningen stadgarc som avav organ

föreskriver det.stadgarna

fakultativa för nationellaförhandsbesked ärBestämmelserna om
domstolenfår begärasinstans, dvs. beskeddomstolar i lägre om

döma i målet. EG-för den skall kunnanödvändigtdet är attattanser
31485mål Foto-Frostemellertid i sin rättspraxisdomstolen har .

domstolar saknarnationellaslagit fastHauptzollamt Lübeck-Ost att
dennabakgrundogiltig. Motförklara EG-rättsaktbehörighet att aven

ogiltigförklara EGsbehörighetEG-domstolens exklusiva att
skyldigpraktikenilägre instansrättsakter kan således även varaen

sådant beskedsiginteförhandsbesked deninhämta utanatt anserom
ogiltighet.ogilla påståendekunna ett om

förhandsbeskedskyldiga inhämtai sista instans ärDomstolar att om
förmåste skegemenskapsrätttolkningsaken sådanär attatt aven

franskafrämst utifrån denTidigare har,den skall kunna avgöras. acte
underlåtadomstol kundehögstaclair-doktrinen, diskuterats attom en

den gemenskaps-fall ansågförhandsbesked i de deninhämta att
målhar ientydig. EG-domstolenhelt klar ochrättsliga regeln var

för denfinnsuttalat det28381, CILFIT-målet, ett utrymmeatt
den dåfrån förhandsbeskeddomstolen avstånationella attatt men

domstolarmedlemsstatersvarken övrigamåste övertygad attomvara
prövningen. EG-tveka utgångenEG-domstolen skulleeller avom

svårighetersärskilda ärframhöll emellertid dedomstolen som
tolkning måste skebl.a.tolka gemenskapsrätt,förenade med attatt en
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utifrån jämförelse mellan de olika för sig autentiskaen var- -
språkliga versionerna rättsakt, tolkningen också måsteatt taav en
hänsyn till gemenskapsrättens särskilda språkbruk reglernasamt att
också måste värderas utifrån sitt gemenskapsrättsliga sammanhang.

Det finns inga bestämmelser i Romfördraget hur den frågandeom
domstolen skall förhålla sig till förhandsbesked från EG-dom-ett
stolen. EG-domstolen har dock i sin rättspraxis slagit fast denatt
nationella domstolen blir bunden beskedet. mål 2968,I Milch-,av
fett- und eierkontor Gmbh .. Hauptzollamt Saarbrücken, uttalade
EG-domstolen den nationella domstolen är bunden EG-att av
domstolens tolkning och endast kan, den inte givetatt ettom anser
förhandsbesked skapar tillräcklig klarhet, åter vända sig till EG-
domstolen med begäran ytterligare besked.om

Även den nationella domstolen således är bunden EG-om av
domstolens tolkning gemenskapsrätten det fortfarandeär denav
nationella domstolens uppgift ställning till de konkreta omstän-att ta
digheterna i målet och avgöra dessa faller under EG-regelnatt om
sådan den tolkats EG-domstolen. vissa fallI denär nationellaav
domstolens handlingsutrymme givetvis begränsat, särskilt i sådana fall
då EG-domstolen lämnat sitt förhandsbesked i mycket nära anknyt-
ning till omständigheterna måleti vidarese kapitel avsnitt 7.2. l.

Bindande uttalanden

Enligt artikel 228 får i fråga avtal mellan ochEG tredje landom- -
rådet, kommissionen eller medlemsstat i förväg inhämta dom-en
stolens yttrande huruvidaöver tilltänkt avtal förenligtär medett
fördragen. domstolenOm avstyrker får avtalet endast träda i kraft
efter fördragsändring. Så skedde beträffande EES-avtalet,t.ex.en
då domstolen i första yttrande fann avtalet stred grund-ett att mot
läggande principer i Romfördraget.

1.2 Europeiska gemenskapernas rättsordning

Grundvalen för gemenskapernas verksamhet sedvanliga folkrätts-är
liga fördrag. Internationella syftaravtal nästan undantagslöst till att
skapa rättigheterömsesidiga och förpliktelser för de deltagande

många fall mellanstatliga ocksåI upprättar sådana avtalstaterna.
särskilda institutioner, utrustade med befogenheter varierandeegna av
omfattning. Enligt FN-stadgan medlemsstaterna skyldigaärt.ex. att
efterkomma säkerhetsrådets beslut sanktioner Det ärmot stat.om en
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för sådan, beslutetbundenhet endastdock fråga staten somom en
från fortsätta sininte sig företag i medlemstathindrar attett en

förpliktelse tillnivå krävs omsättsPå nationell att statensexport. en
1971176 vissa inter-intemrättslig Sverige lagenregel. I omger

för genomföraregeringen möjlighetnationella sanktioner att, att
till blockeradsäkerhetsrådets beslut, förbjuda bl.a. stat.export en

såledesavtal nämnd innebärinternationelltEtt att statenartav nu
träffas institutionerbli bunden avgörandenaccepterar att som avav

folkrättsligalltså frågan förpliktelserenligt avtalet. Det är art,om av
statsrättsliga hand-intemrättslig verkan. Denomedelbarutanmen

har kvar sinlingsfriheten de samarbetandebegränsas staternamen
internrâttsliga planet.beslutsbefogenhet på detformella

förhållandetför särpräglade ärEG-samarbetetDet att staterna
sin statsmyndighet till debetydande delardessutom överlåter av
rådet fattar med stödNormbeslut avsomgemensamma organen.

enskilda rättssubjek-överlåtna befogenheter binder då dedessa även
0rd motsvarande delmed andrai medlemsstaten. Statenten enuppger

konstitutionella befogenhet.sin suveränitet, statsorganensavav
därefter, brukar detöverförda suveränitet utövasDenna staternas

pooling ofi rådet sovereignty.sägas, gemensamtstaternaav
i densuveränitetsbegrepptilläggas detDet kan att rymssom

åtskilligt frånnaturligtvis skiljer siggemenskapsrättsliga terminologin
och oavhänd-suveräniteten något odelbartäldre påsynsättett som

utvecklats underansluter det till synsättligt. Tvärtom, ett som
hävdande national-tonvikten skiftat frånefterkrigstiden då ett av-

mellanstatligt samarbete ochprinciper till främjandeettstatens av -
och kansuveräniteten delbar utövasinnebär är stateratt avsom

7-10 majfrån i dendeklaration kongressen Haagit.ex.gemensamt
inomockså påpekas detLouis 12. bör1948, citerad i Det atts.

suveränitet användsflitigt använda begreppetgemenskapema mera
suveräni-harkonstitutionell debatt. Hosi svensk statenssparsamt oss

förhållande till omvärlden, till andrafrämst kommit desstet att avse
terminologingemenskapsrättsliga ävenmedan det i denstater, avser

återfinnsmedborgarna. Begreppetmaktbefogenheter gentemotstatens
bestämmelse i regeringsformenförfattningen. I deninte i den svenska

kan behandlagemenskapsrättsligt synsätt, sägasmed ettsom,
i ställetS första stycket talasöverlåtelse suveränitet 10 kap. §av

direkt grundar sig på dennaöverlåtelse beslutanderätt, somom av
den bestäm-innebördenregeringsform. Rörande den närmare av

kapitel 6.ningen, se
beslutsbefogenheter överlåtitsnaturlig följdnödvändig ochEn attav
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är medlemsstaterna inte längre äger utöva dessa befogenheter.att
Graden inskränkning i den nationella självsbestämmanderättenav
bestäms, generellt, i vilken utsträckning gemenskapsinstitutionemaav
utnyttjat de befogenheter de har erhållit. fallI de gemenskapernasom
har exklusiv normgivningsrätt det nationellaäger parlamentet ien

gemenskapernasprincip icke längre rätt medgivande, stiftaatt, utan
lag inom det överlåtna området. Exempel sådana områden är den

handelspolitiken, jordbrukspolitiken och den inregemensamma
marknaden. vissaInom sådana områden kan medlemsstaterna ha kvar

viss restbefogenhet maneller, så vill, underordnad befogenheten om
endast kan utnyttjas rådet inte kunnat träffa något avgörandesom om

och normalt endast tillfälligär beskaffenhet i avvaktan på ettsom av
ställningstagande rådet. Inom övriga Samarbetsområden har med-av
lemsstaterna, och därmed de nationella parlamenten, deladen
shared, eller blandad, beslutsbefogenhet, i fall så längevart som
gemenskaperna saknar normgivning. bådaFör de senasten egen
nämnda politikområden gäller dock medlemsstaternatyperna attav
saknar rätt stifta stårlag i strid med deatt som normer som gemen-
skapsinstitutionema beslutat. Inte heller får nationellt beslut inomett

sådant område försvåra gemenskapsrättslig normgivning.ett en senare
främstDet är detta förhållande, överlåtelsen beslutsbefogenheterav

till gemenskapsinstitutionerna, möjliggjort gemenskapsrättenattsom
utvecklats till ocksånärmast rättssystem. Det ärett autonomt samma
förhållande främst motiverar EG beskrivs överstatligattsom som en
organisation. Följande samverkande kriterier ställas förbrukar upp

beskriva överstatlig organisation Lysén 1989 19att en s.

Organisationen ha befogenheta skall fatta för medlemsstaternaatt
bindande beslut.

b Besluten får inte uteslutande beroende enhällighet mellanvara av
staterna.

Organisationens beslut skall fall skapa rättigheterc i många kunna
och skyldigheter för enskilda medborgare, medlemsstaternautan

mellanled.som

d Organisationen skall ha makt själv verkställa sina beslut.att

bidrag frånOrganisationen skall inte helt beroendee avvara
medlemsstaterna ha finansiellautan egna resurser.

tillåtet.f medlemsstats ensidiga skall inte InteEn utträde vara
fattaheller skall det möjligt för medlemsstaterna ettattvara

kollektivt beslut upplösning organisationen ellerom av om
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ändring organisationens institutionerdess kompetens utan attav
medverkar.

det gäller punkt d gemenskapema alltjämt beroendeNär är av
med deras exekutiva myndigheter församarbete medlemsstaterna och

verkställa beslut böter inom konkurrensområdet. EGatt t.ex. ett om
åtminstoneuppfyller däremot i huvudsak de här uppställda övriga

t fördragen,kriterierna. Vad gäller punkten de grundläggandeär
Kol- och stålfördraget, slutna för obegränsad tid, ävenutom om

fördragen inte innehåller någon sanktionsmöjlighet gentemot en
ensidigt utträdande förefaller allt befogat betecknaDetstat. trots att

överstatlig organisation, inom begränsatEG än ännu ettsom en om
verksamhetsområde. innebär dock inte för-Det EG utgöratt en

federalamed gemenskapsinstitutionema den nivån.bundsstat som
upprätthålls iGemenskapsrätten tillämpas och huvudsak medlems-av

Även inom konkurrensrättens område, inom vilketstaterna. t.ex.
utföra inspektionerkommissionen har avsevärda befogenheter ochatt

i utsträckning hänvisad tillbesluta böter, kommissionenär stor attom
myndigheter. finns såledesi fall begära biträde nationella Detvart av

statlig kompetenssfärinte, i USA, federal och närt.ex. en ensom
fråga genomförande det de nationelladet ärär om normemas -

praktiken genomför gemenskapsrätten. Natio-myndigheterna isom
domstolar såväl nationella domstolar gemenskapsdom-nella år som

stolar.

1.2.1 gemenskapsrättsliga regelverketdetNärmare om

förutom fördragen, omfattandeGemenskapsrätten består, av av en
mängd rättsakter olika karaktär liksom också EG-domstolens iav av

utsträckning rättskapande avgöranden och, slutligen, interna-stor av
brukar sammanfattastionella avtal EG ingått. regelsystemDettasom

gemenskapernasbeteckningen regelverk Iunder acquis communau-
ungefärwdet anslutninguppnådda. Vidgemenskapemataire, av en

måste jalt tillämpa det vid tillträdestid-till EG och loaccepterastaten
punkten existerande regelverket.

fördragen gemenskapernasgrundläggande kan sägas utgöraDe
EG-domstolen saken i mål 29483,konstitution. Så uttryckeryockså

Parti Ecologiste .. EG-parlamentet, då den konstaterarLes Verts -
på the rule ofden europeiska ekonomiska gemenskapen grundasatt

institutionerlawi det varken medlemsstaterna eller gemenskapensatt
granskning vidtagna åtgärder förenligakan undandra sig ärav omen
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med the basic constitutianal charter, the Treaty.
De grundläggande fördragen upprättar gemenskapernas institutioner

och institutionerna deras maktbefogenheter. De konstituerandeger tre
fördragen Romfördraget, Kol- och Stålfördraget och Euratomfördra--

innehåller ocksåget uttrycklig ordning för hur ändringar ochen-
Övrigatillägg kan komma till stånd. grundläggande fördrag är de

fördrag innehåller tillägg till eller ändringar i de ursprungligasom tre
fördragen. Bland dessa övriga fördrag märks de olika tillträdes-t.ex.
fördragen, Enhetsakten och när det träder i kraft Maastricht-- -
fördraget. Den reglering fördragen innehåller brukar betecknassom

primärrätt.som
Romfördraget intar naturligtvis särställning eftersom det år deten

omfattande fördraget ocksåmest är allmänt till sin karaktär.mestsom
Det är också Romfördraget de flesta de för EGs rättsord-ur som av
ning gällande principerna kunnat härledas.

De grundläggande fördragen tillägger, gemenskapernassagts,som
institutioner befogenheter genomföra fördragens intentioner.att De
rättsakter institutionerna, främst rådet, utfärdar med stödsom av
dessa bemyndiganden betecknas sekundärrätt. För utföra sinaatt
uppgifter skall enligt artikel 189 i Romfördraget rådet och kommis-
sionen, i enlighet med fördragets bestämmelser, besluta förordningar,
utfärda direktiv, fatta beslut, rekommendationer ochge avge
yttranden. En förordning skall ha generell tillämpning och vara
bindande i sin helhet och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Härav följer förordningama i deras gemenskapsrättsligaatt form
omedelbart och ord för ord skall tillämpas medlemsstaternasav
domstolar och förvaltningsmyndigheter. Direktiv är enligt samma
artikel bindande i fråga det resultat skall uppnåsom som men
överlämnar åt medlemsstaterna formvälja och metod för detta.att Ett
beslut skall bindande i sin helhet för dem det riktar sig tillvara som
medan rekommendationer och yttranden inte skall bindande.vara

Uppräkningen rättsakter i artikel 189 inteär uttömmande.av
Förutom de där nämnda rättsakter har dettyperna årenav genom
utvecklats mängd andra. Det gäller och riktlinjert.ex.en program

inte bindandeär för någon utomstående kansom men som vara
bindande för det utfärdat dem. Om kommissionent.ex.organ som
utfärdat riktlinjer för hur den själv skall när den övervakar attagera
enskilda företag följer EGs konkurrensregler företagen kunnaanses
förlita sig på kommissionen verkligen följer dessaatt riktlinjer och
inte ingriper förfaranden den själv förklaratmot den inte skallattsom
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Även kan på såbindande rättsakter sättsådana ickesig för.intressera
effekt.styrandefå i hög graden

valts dessform rättsaktinte heller denvissa fallI motsvarar somav
sådan detaljrikedomibland präglasdirektiv kaninnehåll. Ett attav

frågamyndigheterna inationellatill defå valmöjligheterdet lämnar
sitt innehåll närmastdirektiv tillsådant ärgenomförandet. Ett enom

dengång saknaförordning någonSamtidigt kanñrordning. en
ställetFörordningen då iärformen kräver.allmängiltighet densom

därför tillfall ochindividuella ärpå reglerarealiteten inriktadi att
fall valti antalEG-domstolen harbeslut.sitt innehåll närmast ettett

påtagit fastai ställetochråttsakt betecknatsfrån hurbortseatt en
NationaleConfédération1762,16 ochmålendess innehåll se t.ex.

.. Rådet.LégumesFruitsdes Producteurs de et

gemenskapsrättenrättsprinciper i1.2.2 Allmänna

desakorienterade, dvs.huvudsakifördragen ärgrundläggandeDe
hand-institutionersoch derasgemenskapernasförprinciperanger

vissa formellaocksåinnehållerpolitikområden. Deskildalande inom
röstregler, kom-beslutsprocedurenfrågadå främst iregler, ommen

institutionerna osv.petensfördelning mellan
återfinns irättsprinciperallmännafå reglerNågra rymmersom

4 ochlegalitetsprincip i artikelallmänRomfördraget, främst en
likabehand-principen5 ocksåartikelsolidaritetsprincipen i ommen

artikelnationalitet ipå grundavseendenpreciseradeling i några av
jord-inomkonsumenterochmellan producenter gemensamen

för ochlika lön mängäller40 detartikel närbrukspolitik i samt
artikel 119.kvinnor i

EG-domstolen värnaskallRomfördraget164 iEnligt artikel om
fördrag. Dom-tillämpning dettatolkning ochvidoch rättlag av

måstesammanhangetdetoch ilag rättuttrycketstolen har ansett att
sin rättspraxisioch harsjälvtfördragetnågotinnebära utöver

fast vissadel läggagemenskapsrättensoch förtillämpakommit att
ellerfördragenhärlettsflertalet fallirättsprinciperallmänna ursom

från tysk ochfrämsträttssystem,från medlemsstaternashämtats
särskilt påockså,principer harVissabrittiskockså rätt.fransk men

källor.folkrättsligafrånområde, hämtatsrättighetemasde mänskliga
följande.rättsprinciper ärviktigaste dessadeNågra avav

Legalitetsprincipen

verksamhetenadministrativaför dennormgivningenSåväl för som
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inom EG gäller legalitetsprincip i artikeluttrycks 4 i Romför-en som
draget Varje institution skall handla inom för befogen-deramen
heter den tilldelats detta fördrag. Principen innebär attsom genom
institutionerna endast kan de positiv befogenhetnäragera ges en
härtill i ñrdragen. Det räcker således inte rättsakt syftar tillatt atten
uppfylla något gemenskapernas mål eller inom traktatemasav ryms

tillämpningsområde.allmänna
MaastrichtfördragetI artikel 3b kodifieras legalitetsprincipen. Där

sägs Gemenskapen skall handla inom för de befogenheteratt ramen
den tilläggs, och de mål den tillskrivs, i detta Fördrag Thesom som

Community shall within the limits of the conferredact powers upon
by this Treaty and of the objectives assigned therein.to
Legalitetsprincipen borde kunna medföra institutionemas be-att

slutsbefogenheter låter sig enkelt och otvetydigt beskrivas eller räknas
Så emellertid inte fallet. fördragensär Flera bemyndigandenupp. av

vidsträckta och allmänt hållna,är utfärdarätten bestämmelsert.ex. att
för upprätthålla förbudet diskriminering på grund nationa-att mot av
litet artikel 7.

Än viktigare dock gemenskapsrättenär har starkt dynamiskt,att ett
eller så vill expansivt, inslag. EG-domstolen har tillämpatom man
den allmänna folkråttsliga principen underförstådda ellerom
förutsatta befogenheter implied innebärpowers ävenattsom om
fördragen inte uttryckligen någon EG-institution viss befogen-ger en
het så måste institutionerna ändå ha de befogenheter äranses som
nödvändiga för uppgifterutföra de fördragen anförtror dem.att som

Principen implied kan dessutom visstsägas på sättom powers vara
fastslagen redan i grundfördragende artikel 235 i Romfördraget,tre
artikel 95 i Kol- och Stålfördraget och artikel 203 Euratom-
fördraget.

235Artikel stadgar följande.

Om åtgärd från gemenskapens sida skulle visa sig nödvändig fören
inom den marknadens förverkliga någotatt gemensamma ram av

gemenskapens mål, och fördrag inte innehåller dedettaom
nödvändiga befogenheterna, skall rådet enhälligt beslut pågenom
förslag kommissionen och efter ha hört Europaparlamentetattav
vidta de åtgärder behövs.som

Bestämmelsen rådet vid inte obegränsad kompetens. Vissager en men
förutsättningar måste uppfyllda för den skall kunna kommaattvara
till användning. En första sådan fattasär beslut med stödatt som av
artikel 235 inte får ändra fördraget. Fördragsändringar regleras i den
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följandenärmast bestämmelsen, artikel 236, innehåller bestämdasom
procedurregler. regler får inteDessa sättas spel artikelattur genom
235 i stället kommer till användning. Bestämmelsen kan således t.ex.
inte användas för ändra kompetensfördelningen mellan gemenska-att

institutioner.pernas
Bestämmelsen vissa ytterligare förutsättningar, rekvisit,anger som

uppfyllda.måste För det första bestämmelsen subsidiär,är vilketvara
följer uttrycket fördragom detta inte innehåller de nödvändigaav
befogenhetema. Detta innebär åtgärd inte får pågrundasatt en
artikel 235 någon bestämmelse i fördraget befogenhetom annan ger

vidta åtgärden. mål 4586I Kommissionen .. Rådet hadeatt
förslagkommissionens till förordning tullpreferenser för vissaen om

u-landsvaror grundats på artikel 113. Inom rådet uppstod tvisten
mellan medlemsstaterna i frågan artikel 113 den nödvändigaom gav
befogenheten för det tilltänkta beslutet. Rådet kom därför i sittatt
beslut i stället hänvisa till artikel 235. Domstolen fann artikel 113att
innehöll de nödvändiga befogenheterna och förklarade förordningen
ogiltig.

Även bestämmelse uttryckligen institutionom en annan ger en
befogenhet vidta viss åtgärd kan 235artikel emellertidatt typen av
ändå tillämpas den givna befogenheten otillräcklig. I målom anses
873 Hauptzollamt Bremerhaven .. Massey-Ferguson hade en
förordning värdering gods för tulländamål beslutats med stödom av

artikel 235. Domstolen godtog förfarandetdet artikel 27trots attav
behandlar det ämnet endast för rekommendationer.utrymmemen ger

För det andra skall åtgärden skall nödvändig. I Massey-vara
Ferguson-målet hade alla medlemsstater tillträtt konventionen om

tullvärde. Bestämmelserna i den konventionen dock devarors gav
anslutna visst för bedömningar i vissastaterna ett utrymme egna
frågor. Domstolen ville inte underkänna rådets bedömning att en
förordning, konventionen till det enda effektiva medlet.trots, var

För det tredje skall åtgärden förverkliga något gemenskapensav
måloch det skall ske inom den marknadens ram. Detgemensamma

inte helt klart med målgemenskapens endast de målanses om avses
i artikel 2 jämförd artikel 3 i fördragetmed eller ävensom anges om

de mål nämns i inledningen inbegrips.preambelnsom
Redan flera målen i artikel 2 emellertid till sinär generella naturav

och har också tolkats extensivt. Som exempel kan innannämnas att
Enhetsakten kom till utformade rådet regionalpolitik med stöden av
artikel 235 och under hänvisning till enligt artikel 2att ett av
gemenskapens mål är främja harmonisk utveckling denatt en av



Europeiska gemenskapernas institutionella 57SOU 199314

Ävenekonomiska verksamheten inom gemenskapen helhet.som en
miljöpolitik utformades under hänvisning till mål tillsamtsamma
målet främja fortgåendeen och balanserad expansion.att

Beslut under 1991 fattats med stöd artikel 235 har såavsettsom av
skilda införandetämnen bl.a. enda nödtelefonnummerettsom av
inom gemenskapen, antagandet för Ungdomsutbyte ochettav program
ungdomars rörlighet inom gemenskapen, reviderat förett program
förbättrat affärsklimat och främjande företagsutveckling, hand-ettav
lingsprogram för europeiskadet året för säkerhet, hygien och hälsa
i arbetslivet, avtal inrättandet The forEuropean Bank Recon-om av
struction and Development och beslut energisparprogram.ettom

Doktrinen förutsatta befogenheter har också erkänts i EG-rättenom
utanför tillämpningsområdetäven för artikel 235. Ett exempel

erbjuder målen 281, 283-285 28785och Förbundsrepubliken
Tyskland m.fl. .. Kommissionen. Enligt artikel 118 skall kommissio-

ha till uppgift främja samarbetenära mellan medlemsstater-att ettnen
på det sociala området, särskilt i frågor angående sysselsättning,na

arbetsrätt och arbetsförhållanden, yrkesutbildning, social trygghet,
arbetarskydd, arbetshygien förenings- förhandlingsrätt.och Isamt
detta syfte skall kommissionen, stadgas det vidare, företa utredningar,

yttranden och organisera samråd. Kommissionen hade medavge
hänvisning till den bestämmelsen beslutat medlemsstaterna skulleatt
underrätta kommissionen bl.a. tilltänkta avtal med tredje landom om
invandringspolitik. Tyskland med flera förde talan beslutetstater mot
och hävdade kommissionen saknade befogenhet vidta sådanatt att en
åtgärd. fannDomstolen emellertid artikel 118 kommissionenatt gav

uppgift innebäraoch det måste den också hade befogenhetatt atten
genomföra den.att

Doktrinen förutsätta befogenheter har också kommit till använd-om
ning vad gäller EGs traktatkompetens. Mål 2270 Kommissionen ..
Rådet gällde sluta europeiskträtten vägtransportavtal. Domsto-att ett
len för förstakonstaterade det enligt artikel 210 gemenskapen äratt

juridisk Det innebär gemenskapen i för sigoch har be-atten person.
fogenhet sluta avtal med tredje land inom hela det områdeatt som

inom fördragets mål. Domstolen uttalade vidare närattryms gemen-
skapen antagit inom områderegler medlemsstaternaettgemensamma
inte längre träffahar rätt avtal med tredje land kan påverkaatt som
de reglerna. Efter antagandet interna gemenskaps-gemensamma av
regler såledesär det endast gemenskapen kan sluta avtal medsom
tredje land.
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Lojalitetsprincipen

allmän folkrättslig uttryckligenDet är regel fastslagen ien numera-
artikel 26 i 1969 års Wienkonvention traktaträtten varjeattom -
fördrag skall uppfyllas i god eller med de bästa ansträngningar.tro
Romfördraget innehåller dessutom i artikel 5 särskild regelen av

innebörd. Bestämmelsen lydersamma

Medlemsstaterna skall vidta alla särskilda åtgärderallmänna eller
kan säkerställa de förpliktelser uppfylls följer dettaattsom som av

fördrag eller åtgärder vidtagits gemenskapens institutio-av som av
gemenskapensMedlemsstaterna skall underlätta uppgifterattner.

fullgörs.
frånskall avhålla sig alla åtgärder kanDe äventyra attsom

fördragets mål förverkligas.

EG-domstolen har slagit fast principen gäller också för EGsatt
institutioner mål 23081, Luxemburg .. EG-parlamentet. Med-
lemsstaterna och institutionerna således ömsesidigt förpliktade tillär

lojalt samarbete.ett
5 praxis främst kommitArtikel har i domstolens att ses som en

innehållgenerell förpliktelse konkreta i given situationvars en
fördragets övriga regler. finns emellertid exempel påbestäms Detav

bestämmelsen kommit tillmätas självständignärmastattatt en
Kommissionen .. Storbritannien,betydelse. mål 80479,I var

bakgrunden den domstolen tidigare hade slagit fast från denEGatt att
1979 exklusivt kompetent besluta regler till skydd1 januari attvar

för fiskbeståndet. Eftersom rådet inte hade kunnathavets resurser
fann Storbritannien det nödvändigtregler attenas om gemensamma

Rådet hade fattat beslutbesluta rad skyddsregler. dockom en egna
vissa riktlinjer för medlemsstaterna gälla för det fallallmänna attom

riktlinjer framgickbestämmelser saknades. Av dessaatt gemensamma
kommissionen innanbl.a. medlemsstaterna skulle rådgöra medatt

nationella skyddsregler infördes. Storbritannien hävdade att man
kommissionen ansågi enlighet med riktlinjerna medan attagerat

utfärda kommissionensStorbritannien inte ägde regler utanegna
5 särskilda falletsamtycke. Domstolen fann artikel i det ochatt mot

riktlinjerna innebar medlemstatemabakgrund de allmänna attav
skyddsregler vilkaockså skyldiga underlåta besluta motatt attvar

kommissionen riktat invändningar.
Lojalitetsprincipen i artikel 5 viktigt led i skälenutgjorde också ett

för fastställde medlemsstat kan skyldigden dom attatt varasom en
enskild bristande implementering direk-skadestånd till vidutge aven

6 990, Frankovich Bonifaci Italien,tiv mål och och ovan.se.
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Likabehandlingsprincipen

EG-domstolen har slagit fast inom gemenskapsrätten gälleratt en
likabehandlingsprincipallmän i mål 172 Frillit.ex. .. Belgien och

i målen 12476 2077,och S.A. Moulins Huileries de Pont-ä-et
sistMousson. I det nämnda avgörandet, rörde jordbruks-som

området, uttalade domstolen den särskilda icke-diskriminerings-att
regeln på jordbruksområdet artikel 40 endast är uttryck förett en
allmän likabehandlingsprincip inom gemenskapsrätten innebär attsom
likartade situationer inte får behandlas olika med mindre detän att
finns objektiv grund för åtskillnadgöra Similar situationsatt en
shall be tretated differently unless differentiation objectivelynot
justified.

RomfördragetDen i betydelsefulla uttryckliga särskilda likabe-mest
handlingsprincipen den i artikel 7är förbud diskrimineringmotom
på nationalitet.grund Domstolen har också flera gånger uttalat attav
fördraget inte endast förbjuder öppen särbehandling doldävenutan
sådan, dvs. sådana regler visserligen ställer andra kriteriersom upp

nationalitet för särbehandlingän i praktiken medförmen som samma
resultat. Det kan alltså det förbjudet kriteriersägas är användaatt att
för särbehandling typiskt lättare förgör det medlemstatssettsom en

medborgare för utlänningar erhålla förmån ellerän att attegna en
undgå pålaga.en

Ett exempel kan hämtas från mål 6177, Kommissionen .. Irland.
Vissa irländska bestämmelser förbjöd fiske från båtar vissöver en
storlek inom del det irländska fisketerritoriet. Domstolen fannaven

de irländska reglerna utgjorde dold diskrimineringatt en av
holländska och franska fiskare traditionellt fuskat inom detsom

området. faktisktaktuella Reglerna uteslöt de holländska ochrent
franska fiskarna bl.a. grund hade längre färd tilldeattsom, av en
dessa fiskevatten, fiskade från skepp irländska fiskarna.större än de

Samtidigt bör det betonas särbehandling kan godtas det finnsatt om
saklig grund för dvs. visst kriterium kan detden, ett accepteras om

intefinns saklig grund för använda det således grund haratt en som-
något med nationaliteten och denna sakliga grundgöra vägeratt om-
tillräckligt för rättfärdiggöra särbehandling.tungt att en

exempel på domstolen funnit sådana sakliga grunderEtt att
föreligga från fiskeriområdet, mål 28781,kan det hämtasäven
Åklagarmyndigheten .. medan Grönland fort-Kerr. Danmark hade,
farande del fördelat kvoter för räkfiske i grönländskaEG,var en av

fáröiska, och franska fiskare,farvatten mellan grönländska, danska
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vilka tidigare hade fiskat i området. Fördelningen uteslöt emellertid
brittiska fiskare inte tidigare hade bedrivit fiske där. Domstolensom
fann det danska beslutet inte stod i strid med artikel 7 eftersomatt
fördelningen hade företagits utifrån objektiva kriterier såsom
hänsynen till kustbefolkningens intressen och till behovet attav
upprätthålla i området.status quo

Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter

Gemenskapsrätten gäller, ytterligare utvecklas i avsnitt 1.2.3,som
framför nationell lag oberoende den nationella lagens konstitutio-av
nella valör. Fri- rättigheteroch i nationell grundlaggaranterassom en
kan därför inte åberopas gemenskapsrättslig regel. Mengentemot en
EG-domstolen har sin rättspraxis utvecklat doktringenom en som
innebär skyddet för grundläggande fri- och rättigheter äratt en
integrerad del gemenskapsrätten själv. Det gemenskapsrättsliga fri-av
och rättighetsskyddets innehållomfattning och bestäms i sin delstur

den tradition på området kan sägas förav som vara gemensam
medlemsstaterna och kommer till uttryck i dessas grundlagar,som
dels internationella konventioner på området medlemsstaternaav som
har medverkat till, särskilt Europakonventionen skydd för deom
mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema.

Gemenskapsrättens fri- och rättighetsskydd behandlas närmare i
kapitel

Rättssäkerhetsprincipen

Rättssäkerhet legal sécuritécertainty, juridique omfattandeär ett
begrepp. Kärnan i EG-domstolens tillämpning begreppet kanav
kanske sägas kravet på förutsebarhet i lagstiftning och rätts-vara
tillämpning. Ur allmänt rättssäkerhetsbegrepp kan flera andraett
principer tillämpas EG-domstolen härledas; principensom av om
skydd för välförvärvade rättigheter och berättigade förväntningar
liksom det principiella förbudet retroaktiv lagstiftning ochmot
rättstillämpning.

Domstolen har således, i mål 34885, Danmark .. Kommissionen,
konstaterat följande

Domstolen uttalat vid flertal tillfällen, måsteettsom gemen-.skapsrätten klar och tydlig och dess tillämpningcertainvara
måste förutsebar för dem berörs den. Detta krav påvara som av
rättssäkerhet That requirement of legal måstecertainty iakttas än

strikt frågai regler kan innefatta ekonomiska kon-mer om som
sekvenser, så de berörda kan exakt känna till omfattningenatt av

förpliktelserde reglerna ålägger dem.som
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målI 4481, Tyskland .. Kommissionen, underkände domstolen en
frist bestämts i kommissionsbeslut på grund den inteett attsom av

tillräckligt klart och precist utformad.var
berättigadeDe förväntningarna hos de anställda vid gemenskaper-

institutioner skyddades domstolen i mål 8172, Kommissionennas av
.. Rådet. Rådet hade i beslut i 1972 lagt fast vissa riktlinjerett mars
för hur skilda faktorer skulle vägas vid de årliga översynema deav
anställdas löner. Rådet hade också bestämt riktlinjerna skulle gällaatt
under års tid. Redan året därpå bestämde rådet löneskalortre nya

kommissionen ansåg inte stod i överenstämmelse med rikt-som
linjerna. Domstolen konstaterade 1972 års riktlinjer bindandeatt var
och de anställda hade berättigad förväntning rådetatt skulleatten om
följa dem. Domstolen fann därför de löneskaloma ogiltigaatt nya var
i den utsträckning de inte stod i överensstämmelse med rikt-som
linjerna.

Det framhållasbör förväntningarna måste berättigade. Rentatt vara
spekulativt handlande skyddas inte mål 275, EVGF . Mackprang..Även retroaktiv lagstiftning kan berättigade förvänt-accepteras om
ningar inte kränks. Domstolen hade ogiltigförklarat rådsförordningen

reglerade handeln med socker isoglukos på grundett sonssom av
EG-parlamentet inte hade fått tillfälle sig. Rådet utfärdadeatt att yttra

förordning innehåll och den retroaktivsenare en ny av samma gav
verkan. Domstolen godtog förfarandet eftersom avsikten attvar
jämställa isoglukosproducentema med andra sockerframställare och
de först nämnda, på grund omständigheterna i målet, hade allav
anledning förvänta sig retroaktiva regler Mål 10881 Amylum .att , .
Rådet.

Proportionalitetsprinci pen

principDenna innebär i korthet institutionerna inte får åläggaatt
enskilda rättsubjekt förpliktelser vadutöver är absolut nöd-som
vändigt för uppnå målet med reglering och sådanaävenatt atten
förpliktelsers inverkan inte får stå i missförhållande till nyttan av
regleringen. Med andra ord, medlen skall nödvändiga för attvara
uppnå målet och det måste råda proportionalitet mellan mål och
medel.

1976Under försökte rådet förordning minska ettgenom en
överskott skummjölkspulver. Enligt förordningen skulle djurfoder-av
producenter tillfälligt använda skummjölkspulvertvungna attvara

protein i sina produkter i förstället soja. Problemetsom attvar
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skummjölkspulver cirka gånger dyrare än soja. I de s.k.trevara
skummjölkspulvermålen mål 11476 mil. ogiltigförklarade
domstolen förordningen bl.a. på dengrund stod i strid medav
proportionalitetsprincipen sådan åtgärd tvinga vissaatten som-
producenter köpa det dyrare skummjölkspulvret ansågs inteatt vara
nödvändig för uppnå målet minska överskottet skummjölks-att att av
pulver.

MaastrichtfördragetI artikel 3b kodiñeras proportionalitets-
dåprincipen det stadgas Ingen Gemenskapens åtgärd får gåatt

vad nödvändigt för uppnå Fördragets målutöver är Anyattsom
action theby Community shall beyond whatnot togo necessary
achieve the objectives of this Treaty.

inteRätten dömas ohörd och till försvaratt rätten

inte dömas ohörd innebär för delRätten rätt ochatt att taen var en
och sig de omständigheter åberopas honom.över,yttra motav, som

På så den förutsättning någonsätt är rätten också för skallatten
kunna sin till försvar.utöva rätt

rättsprinciper har utvecklats särskilt i målDessa avsettsom
kommissionens kontrollverksamhet inom för konkurrens-EGsramen

förrättsliga regler och regler statsstöd. principiella rättenDenom
sig slogs första gången fast i mål 1774, Transoceanatt yttrapart

Marine Paint Association . Kommissionen. har uttrycktsDen senare.
för vilken inletts kanrått motsom en en person en process som

adverselyi för negativ åtgärdresultera en honom a measure
ajfecting that sig skriftliga handlingar,överperson att yttra annan

målbevisning och övriga omständigheter åberopas honommotsom
Belgien får inte på23484, .. Kommissionen. Ett beslut grundas

omständigheter den beslutet gäller inte fåttfakta eller andra som som
Pioneer Kommissio-tillfälle sig mål 100-10380, ..överatt yttra

nen.
försvar måste iakttas preliminär under-till även underRätten en

uppgifterföretag kan inte heller tvingas lämnasökning. Ett att som
överträdelse gällandeskulle kunna innebära det medgeratt en av

37487, .. Kommissionen.regler mål Orkem S.A.

förhållande till nationell1.2.3 Gemenskapsrättens rätt

EG-domstolen har utvecklat vissa principer för gemenskapsrättens
betydelse förförhållande till nationell avgöranderätt är av ensom

effekterna medlemskap.bedömning de konstitutionella Detettav av
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gäller principen direkt tillämplighet, innebär grundfördra-attom som
och betydande del sekundärrätten automatiskt utgör delgen en av en

medlemstatemas interna rätt, principen direkt efekt,av om som
innebär vissa gemenskapsrättsliga regler grundar rättigheter elleratt
skyldigheter för enskilda införkan åberopas domstolar ochsom
myndigheter i medlemsstaterna principen gemenskapsrättenssamt om

företräde framför nationell innebär nationella domstolarrätt, attsom
skall tillämpa gemenskapsrättslig regel framför denmoten en
stridande intern lag.

Direkt tillämplighet

Enligt traditionell folkrätt det tillräckligtär på det sättstaterna,att
varje väljer, försörjer folkrättens regler genomförs. I Sverige,stat att
liksom i andra s.k. dualistiska länder, krävs det folkrättsligaatt
åtagandet införlivas i nationell rätt för kunna tillämpas natio-att av
nella domstolar och andra rättstillämpande Om den närmareorgan.
innebörden begreppen dualism och monism i detta sammanhang,av

kapitel 2. Sverige har detta huvudsakligenI skett denattse genom
internationella överenskommelsen transformerats till svensk dvs.rätt,
omarbetats till svensk författningstext. I fallantal har dock avtaletett
i stället inkorporerats, dvs. det har i lag eller författning före-annan
skrivits den internationella överenskommelsens bestämmelseratt
gäller i Sverige. På bl.a. denna punkt innebär gemenskapsrätten en
väsentlig nyskapelse i det den i utsträckning gäller omedel-att stor
ban, dvs. någon mellankommande nationell rättsbildning, i med-utan
lemsstatema.

Direkt tillämplig derätt utgörs grundläggande, konstituerande,av
fördragen utfärdade förordningar artikel 189 i Romför-samt av
draget. Förordningar skall i medlemsstaterna tillämpas i sin EG-
rättsliga form; utgångspunkten de fårär inte transformerasattt.o.m.
till eller inkorporeras i den nationella rätten. I mål 3972, Kommis-
sionen .. Italien, slog EG-domstolen fast förordningar är direktatt
tillämpliga i alla medlemsstater och träder i kraft uteslutande genom

de publiceras i Official into forceJournal come solely by virtueatt
of their publication in the Official Journal of the Communities. I
konsekvens härav, uttalade domstolen, allaär metoder för implemen-
tering oförenliga fördragetmed skulle innebäraoch hinder för för-ett
ordningarnas direkta effekt faraoch for deras samtidiga och enhet-en
liga tillämpning inom hela gemenskapen jeopardizing their simul-

and uniform application in the whole of the C0mmunity.taneous
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Direkt effekt

också effekt, varmed debestämmelser har s.k. direktVissa attavses
åberopaseller skyldigheter för enskilda kanrättighetergrundar som

myndigheter i medlemsstaterna.inför domstolar och andra
mål 2662, Gend uttalade EG-domstoleni Loos,Redan attvan en

rättsordning legalkonstituerar constitutesgemenskapen a newen ny
har begränsat sinaförmån för vilken medlemsstaternaorder till

inte bara medlemsstaternarättigheter och subjekt ärsuveräna vars
vidarekonstateradederas medborgare. Domstolenäven attutan

lagstiftning, inteoberoende medlemsstaternasgemenskapsrätten, av
också demindividerna skyldigheterbara ålägger attutan avser ge
deras rättsligakommer utgöra delrättigheter att arv.en avsom

effekt gäller regel förEG-regler kan ha direkt AllmäntVilka att en
entydig.för första måste klar och Dendirekt effekt dethaatt vara

får inte beroendeovillkorlig, dvs. denmåste vidare avvaravara
får tillämpningfria Slutligen regelnsbedömning eller skön.någons

vidtareller EG-institutionberoende medlemsstatinte attav envara
åtgärder.ytterligare

ha direktvissa bestämmelser i fördragen kanbör nämnasFörst att
exempelsig till medlemsstaterna. Ettde primärt riktareffekt trots att

gällde artikel664 .. bl.a.från mål Costa ENEL,kan hämtas som
ochstatliga stödåtgärderBestämmelsen gällerRomfördraget.93 i

förekomman-fortlöpande skall granskakommissionenföreskriver att
kommissionen viss befogenhetstödåtgärder,de statliga attger

underrättaåläggeråtgärderförbjuda sådana staterna attsamt
Slutligen stadgasplanerade statliga stödåtgärder.kommissionen om

planeradinte får vidtameningsistatredje styckets att stat enen
ibeskrivs artikeln har resulteratiförfarandeåtgärd förrän det ettsom

sista mening hadedennaavgörande. Domstolen uttaladeslutligt att
emellertid endasti övrigt bandBestämmelseneffekt.direkt staterna

tillskapade integemenskapen ochförhållande tillisådanasom
måste skydda.domstolarnade nationellarättigheterindividuella som

endast be-exempel interefererade avgörandet ärDet attett
handla tillmätsskyldighetmedlemsstaternastämmelser attensom ger

skyldighetde ålägger medlemsstaternaeffekt ävendirekt utan ensom
bestämmelser ipå sådananågot. Ytterligare exempelfrånavståatt

mål, .. ENEL53 37 2 Costaartikel och sammaRomfördraget är
Italienska utrikes-mål 1368, Salgoil ..och 32 1artikel 31samt

handelsministeriet.
effekt i förhållandet mellandirektbestämmelser kan haVissa även
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enskilda. gäller naturligtvis Romfördragets konkurrensregler,Det
vilka kan åberopas företag inför nationellett ettmot annatav en
domstol. vissa vad gäller den friaMen även regler rörligheten för

liksom artikel 119 lika lön för män och kvinnor kanpersoner om
åberopas enskilda organisationer eller arbetsgivaregentemot t.ex.av

Defrennemål 3674, Walrave-målet och 4375, II-målet.se t.ex.
redanFörordningar är ju, tidigare konstaterats, enligt artikelsom

189 i Romfördraget direkt tillämpliga i medlemsstaterna på samma
nationellasätt lagar. har då också huvudregel direktDesom som

effekt. påDet utesluter naturligtvis inte de, sättatt samma som
nationella lagar, innehålla bestämmelser sådanakan är de inteattsom
tillägger medborgarna några rättigheter skyldigheter,eller reglert.ex.

endast myndighet i uppgift utfärda föreskrifter.attsom ger en
Men även direktiv och beslut kan ha direkt effekt, enligttrots att

artikel 189 uttryckligen förordningar direktendast är tillämpliga. Ett
direktiv ju, enligt den bestämmelsen, bindandeär vad gäller det
resultat skall uppnås överlåter de nationella myndig-som men
heterna bestämma form och tillvägagångssätt.att

EG-domstolen emellertid, likalydande formuleringarhar med
avseende såväl direktiv beslut, konstaterat artikel 189 inteattsom
innebär andra rättsakter förordningar inte kan medföraänatt typer av
direkt effekt. uttalade oförenligtDet skulle, domstolen, med denvara
bindande effekt beslut och direktiv har principiellt uteslutaattsom
möjligheten för berörd gällandegöra de skyldigheteratten person

beslut eller direktiv föreskriver. Särskilt i de fall då beslutett ettsom
eller direktiv ålagt eller flera medlemsstater handla påett att etten
visst skulle effektiviteten l eget utile hos sådansätt, åtgärden

i inte åberopaminskas medborgarna kunde den införstatom en
inte kunde bedöma dendomstol och domstolarna delsom en av

beträffandegemenskapsråtten mål 970, Grad-målet, beslut och mål
Office i fråga direktiv.4174, .. Home Sedan dennaDuyn omvan

franska Conseilkommit kritiseras, bl.a. dEtat,ståndpunkt att av
14878, Pubblico Ministero .. Tullio Ratti,tillade domstolen i målet

direktiv inom före-inte implementeratmedlemsstat ettatt somen
freda sig med sinindivid kanskriven tid, inte gentemot egenen --

direktivet innehållerskyldigheterunderlåtenhet uppfylla deatt som
implementingtheMember which has adoptedStateA not measures

periods rely,directive in the prescribedrequired by the not asmay
perform the obligationsagainst individuals, its failure toon own

which directive entails.the
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har effekt såvittDirektiv emellertid endast direkt gäller enskildas
rättigheter det allmänna. De kan inte ha direkt effekt vadgentemot
gäller enskildas skyldigheter eller huvud i förhållandetöver taget
enskilda emellan. Direktivs direkta effekt grundas på, konstate-som

dess ibindande förhållande till medlemsstaten. Avrats naturovan,
detta följer, har domstolen konstaterat, direktiv inte i sig självtatt ett
kan ålägga individer skyldigheter och inte heller åberopas inför en
nationell domstol enskild individ mål 15284, Marshallgentemot en
.. Southamptons och sydvästra Hampshires hälsovårdsmyndighet.

Slutligen bör juridisknämnas EG är och kan ingåatt en person
tredjeavtal med land eller med internationella organisationer.

Huruvida sådana avtal är direkt tillämpliga och har direkt effekt
tolkningsvis från fall till fall utifrån avtalets lydelse,avgörs ochart

syfte avtalet innehållernär klar och precis skyldighet inteen som
förutsätter ytterligare åtgärder mål 1286, Demirel-målet.

Gemenskapsrättens företräde framför nationell rätt

Inom varje rättssystem kan det uppstå konflikter, eller kollisioner,
mellan två rättsregler. Sådana kollisioner vissalöses normalt genom
allmänt vedertagna tolkningsprinciper Lex superior-principen, en
bestämmelse högre dignitet i regelhierarkin framförgäller regelav en

dignitet, lexlägre posterior-principen, utfärdad be-av en senare
framförstämmelse gäller äldre regel, lar specialis-principen,samten

speciell lagregel framförgäller allmän, omfattandeen en mera
bestämmelse. kanDet också uppstå konflikter mellan olika rätts-

mellan nationella folkrättsligabestämmelser och regler.t.ex.system,
Även i detta avseende medför gemenskapsrätten svensk synpunktur

något principiellt EG-domstolen har tidigt slagit fast principennytt.
gemenskapsrättens obetingade företräde framför nationell lag. Iom

mål 664, .. karakteriseradeCosta ENEL, domstolen åter gemen-
skapsrätten rättsordning särskild skiljernatursom en ny av en som
den från allmän folkrättslig traktaträtt. Genom uttaladeatt,
domstolen vidare,

skapa Gemenskap för obegränsad tid har institutioner,en som egna
juridiskär har rättskapacitet och rätt atten egen person, en egen

uppträda på det internationella planet särskilt, harpart samt,som
verkliga befogenheter härrör från det förhållandet Staternaattsom
begränsat sin suveränitet överlåtiteller befogenheter till Gemen-
skapen, har Medlemsstaterna begränsat sina rättigheter,suveräna
låt inom begränsade områden, och därigenom skapatvara en
rättsordning binder såväl Staternas medborgare Staternasom som
själva creatingBy Community of unlimited duration, having itsa
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institutions, its personality, its legal capacity andown own own
capacity of representation the international plane and,on more
particularly, real stemming from limitation of sovereigntypowers a

transfer of from the States the Community, thetoor a powers
Member States have limited their sovereign rights, albeit within
limited fields, and have thus created body of law which bindsa
both their nationals and themselves.

Medlemsstaterna kan därför inte, vilket också framgår fördragetsav
särskilt den s.k. lojalitetsklausulen i 5text artikel och anda, göra- -

ensidigt beslutad regel gällande rättsordninggentemoten senare en
de har Domstolen uttalade ocksågemensamt accepterat.som att

gemenskapsrättens företräde är nödvändigt för säkra gemenskaps-att
rättens effektivitet Den rätt härleds från fördraget ärsom som

oberoende rättskälla, kan på grund sin särskilda ochen av ur-
sprungliga inte överflyglas någon helst inhemsknatur av som
rättsregel berövas sin karaktär gemenskapsrätt ochutan att utanav

den rättsliga grundvalen för gemenskapen sådanatt isättssom
fråga an independent of law, could because of itsnotsource
special and original be overridden by domestic legalnature,
provisions, however framed, without being deprived of its character

Community law and without the legal basis of the Communityas
itself being called into question.

Det grundläggande synsättet är alltså medlemsstaterna,att attgenom
skapa gemenskap med institutioner har självständigaen egna som
befogenheter, har begränsat sin suveränitet och sinaegen egna
befogenheter. Medlemsstaterna har avstått normgivningskompetens
på de områden gemenskapsrätten reglerar. Följaktligen är detsom
inte möjligt för medlemsstat lagstifta internt på områdeatt etten som
regleras gemenskapsrätten eller sätta denna rätt spelattav annars ur

lagstiftning.genom egen
Principen gemenskapsrättens företräde framför nationell rätt harom

vidareutvecklats i flertal fall. Mål 10677, Simmenthal-ettsenare
målet, gällde bl.a. det tillräckligt i förhållande tillom var gemen-
skapsrättens krav högsta domstol, i detta fall italienskaden för-att en
fattningsdomstolen, hade kompetens åsidosätta nationell regelatt en

stred gemenskapsrätten. EG-domstolen uttalade varjemot attsom
nationell domstol måste tillämpa gemenskapsrätten i dess helhet och
skydda de rättigheter gemenskapsrätten tillerkänner individer.som
Varje nationell domstol måste därför åsidosätta varje bestämmelse i
nationell lag strider gemenskapsrätten, oberoende denmotsom av om
nationella regeln äldre ellerär EG-regeln Every nationalänyngre

in within its jurisdiction, inapply Community lawcourt must, a case
its entirety and rights which the conferslatter individualsprotect on
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whichaccordingly aside provision of national lawand setmust any
Communityconflict with whether prior subsequent thetoormay

rule.
ordvalet i ENEL-målet gemenskapsrättensRedan Costa . attanger.

grundlagar gemenskaps-företräde gäller medlemsstaternasäven mot
râttsregel.inte överflyglas någon helst inhemskrätten kan av som

i mål 1170, Internationaleklargjordes uttryckligenDetta senare
då fast giltighetenHandelsgesellschaft-målet, domstolen slog att av

integemenskapsrâttslig åtgärd, eller dess effekt i medlemsstat,enen
grundläggandekunde påverkas påståenden den stred motattav om

nationella konstitu-rättigheter i medlemsstatens konstitution eller mot
effectprinciper validity of Community itstionella The measure ora

affected allegations thatwithin Member State be bycannot runsa
by the constitutioneither fundamental rights formulatedcounter to as

of principles of national constitutionalthat the structure.State or a
inom gemenskapsrättenfri- och rättighetsskydd tillämpasDet som

i kapitel 5.redovisas, nämnts, närmaresom

Något EG-domstolens tolkningsprinciper1.2.4 om

Även skildarättsvetenskapen kan systematisera och förtecknaom
för kan domarens ställningstagande imetoder tolka lag, sällan ettatt

diskussionkonkret fall inrangeras under särskild kategori. En omen
tolkningsmetoder kompliceras också delsEG-domstolens attav

samtliga nio officiella EG-språk lika vitsord, delsäger attav gemen-
skapsrätten, tidigare EG-specifik,har autonom,sagts,som en

inteinnebörd, vilket i sin medför gemenskapsråttsliga begrepptur att
nationellaomedelbart kan jämställas med motsvarande begrepp i de

rättsystemen.
låter siginte heller tolkande verksamhetEG-domstolensAtt
följandebeskrivas i enda lagtolkningsmetod framgårtermer avav en

672, Continental Can-målet.uttalande domstolen i målav

tillbaka till andan, detbesvara denna fråga måste gåFör att man
tilloch i Artikel 86, liksom För-allmänna sammanhanget lydelsen

thissystematik mål order questiondragets och In to oneanswer
spirit, wording of Articlehas back the general scheme andtoto go

objectives of the86, well the and Treaty.to systemas as

hänför sig till teleologisk,I uttalandet blandas aspekter som sys-
dock kunnatematisk och bokstavlig tolkning. Det bör sägas attmera

tiden uttryck fördomstolen med kommit i allt högre grad ettatt ge
teleologiskt förhållningssätt, dvs. domstolen söker bestämma en
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regels syfte och ändamål väljer den tillämpning är bästsamt som
ägnad uppfylla ändamålet.att

Domstolen hänvisar inte sällan till den valda lösningen är denatt
för gemenskapsrätten effektiva, till principenmest Pqfet utile.om
Domstolens nuvarande president, Ole Due, har beskrivit domstolens
tolkningsstil relativt fri, starkt ändamålsinriktad och dynamisksom
Due 412.s.

Det bör kunna sägas domstolen förefaller ha medvetenatt en
strävan understödja gemenskapernas vidare integration,att inte minst
i situationer då medlemsstaterna inte har förmått gå vidare. Enligt
Romfördragets artiklar 52 och 59 skulle begränsningar i den fria
etableringsrätten och i det fria utbytet tjänster gradvis avvecklasav
inom loppet den ursprungliga övergångsperiod gick den lutav som
januari 1970. Det skulle, enligt fördraget, uppnås direktivattgenom
utfärdades. Efter övergångsperioden saknades dock direktiv inom
flera områden. Domstolen förklarade då i mål 274, Reyners-målet,
och 3374, Binsbergen-målet reglerna fri etableringsrättattvan om
och fritt utbyte tjänster ägde direkt effekt från den l januari 1970.av
Trots avsaknaden direktiv kunde därefter inga nationalitets- ellerav
bosättningskrav ställas inom dessa områden.upp

På motsvarande kansätt domstolen hasägas gått före det
politiska beslutsfattandet sina avgöranden i mål 874,genom
Dassonville-målet, ioch mål 12078, Cassis de Dijon-målet. Genom
dessa avgöranden förklarades Romfördragets artikel 30 förbudom

kvantitativa importrestriktioner och åtgärdermot med motsvarande
verkan ha direkt effekt. Enligt domen i Dassonville-målet skulle
uttrycket åtgärder med motsvarande verkan omfatta alla nationella
regler kan verka hämmande på importen från andra medlems-som

Avgörandet i Cassis de Dijon-måletstater. innebar, förenklat
uttryckt, alla produceras och marknadsförsatt lagligen ivaror som

medlemsstat också skall få fritt marknadsföras i de övriga. Dennaen
rättspraxis innebar rådet och kommissionen därefteratt kunde
koncentrera sina harmoniseringssträvanden på de områden där
undantagsregler i artikel 36 kunde göras gällande.

Domstolen har eftersträvat lösningar stärkt gemenskapema,som
utvidgat gemenskapsrättens räckvidd och effektivitet och utvidgatsom
institutionernas befogenheter. Vid enstaka tillfällen har domstolen till
och med valt bortse från uttryckliga fördragenstadganden iatt för att
stärka gemenskapsrättens effektivitet. Ett exempel är målett som
tidigare berörts, 29483, Les Verts Parti Ecologiste .. EG-parla--
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ogiltig-den kunde prövadomstolenmålet fannI attmentet. en
artikel 173EG-parlamentet,hetstalan riktad beslut trots attmot ett av

Domstolen skall övervakauttryckligen stadgari Romfördraget att
rättsakterkommissionens änrådets ochlagenligheten andraav

grundadesDomstolens slutsatsrekommendationer och yttranden....
parlamentsbeslut medskäl talade för ävenhelt enkelt på starka attatt

prövning och därförunderkastaseffekt för tredje borde kunnaman
sådana173 för pröva ävenfick artikel attutrymme par-anses ge

lamentsbeslut.

närhetsprincipen1.2.5 Subsidiaritetsprincipen om-
kompetensfördelningen mellan gemenskaperna och
medlemsstaterna

subsidiaritetsprincip,artikel 3b, införsMaastrichtfördraget,I somen
åtgärd dess målendast skall vidtainnebär gemenskapernaatt omen
syfte bättre kan nåsmedlemsstatsnivå och dessinte kan uppfyllas på

Principen härnationella planet. harpå gemenskapsnivå på detän
Bestämmelsen harnärhetsprincipen.kommit betecknasatt som

följande lydelse

dess exklusiva kompetens, skallområden inte faller inomInom som
närhetsprincipen, endasti enlighet medGemenskapen handla, om

åtgärdens mål inteutsträckning den föreslagnaoch i den som
därför, på grundochtillräckligt kan uppnås Medlemsstaterna avav

effekter, bättre kanomfattning ellerföreslagna åtgärdensden
itswhich do fall withinuppfyllas Gemenskapen In notareasav

take action, inCommunity shallexclusive theCompetence,
faronly and inprinciple of subsidiarity,accordance with the so

sufñcientlyaction beobjectives of the proposedthe cannotas
therefore, by of theandachieved by the Member States reasoncan

achieved theaction, be better byeffects of the proposedscale or
Community.

miljöområdetredan pånärhetsprincip finns dessutombegränsadEn
Romfördraget.artikel l30r.4 i

närhetsprincipensintensiv diskussion närmarepågårDet omen
innebördPrincipens centrala allmännagemenskapsråttsliga tolkning.

beslutsnivâer skall understödja de lägresamhälleligahögreär att
problem.inte förmår lösaingripa då de lägreoch endast ett

Såprägla federala samhällssystem.därför kommitPrincipen har att
subsidiaritetsprincipförförfattningen uttryckden tyskat.ex. enger

federala nivån harden rätti artikel 72 i vilken bl.a. sägs attatt
för fråga inteutsträckning det nödvändigt alagstifta i den är att en
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kan lösas effektivt enskilda delstater, b delstats åtgärder skulleav en
kunna inverka negativt andra delstater eller på förbundet som
helhet eller upprätthållandetc rättslig eller ekonomisk enhetlighetav
kräver det.

Den 27 oktober 1992 offentliggjorde kommissionen preliminären
Communication, närhetsprincipen. [rapporten påpekasrapport, om

inledningsvis närhetsprincipen dynamisk.är Den innebär inte,att sägs
det, tvångströja för gemenskapema, medför ökatutanen ett
handlingsutrymme för gemenskapema när omständigheterna kräver
det och, motsatsvis, åtgärder från gemenskapernas sida begränsasatt
eller helt upphör intenär de längre är berättigade.

Maastrichtñrdragets innebär närhetsprincipen gällertext att
utanför de områden inom vilka gemenskapema har exklusiven
kompetens. I görs försök med funktio-närmastrapporten ett att, ett
nellt angreppssätt, bestämma vad utgör området försom gemen-
skapernas exklusiva kompetens. För närvarande sägs detta område

eliminerandetutgöras hinder för fri rörlighet förav av varor,
tjänster och kapital, handels- och jord-personer, en gemensam

brukspolitik, allmänna konkurrensregler, skydd för ñskeriresurser
och de väsentliga elementen i transportpolitiken. Det påpekas detatt
inte frågaär statisk gränsdragning. Inom för ettom en ramen
framtida ekonomiskt-monetärt samarbete kommer exklusivanya
kompetenser uppstå.att

I utkast till avtal mellan rådet, parlamentet och kommissionenett
s.k.ett interinstitutional agreement sägs inom alla områden,att

således även de där gemenskapema har exklusiv kompetens skall-
för understödja och koordinera nationella åtgärderattprogram-

prioriteras framför systematisk lagharmonisering,en

uppmärksammas möjligheten nå fördragens målatt genom en-
konvention än EG-rättsakter,snarare genom

bindandenär rättsakter krävs i första hand väljas direktiv, särskilt-
ramdirektiv, liksom minimistandarder, ömsesidiga erkännanden och
konsultativa förfaranden.

Vad gäller det institutionella samarbetet sågs bl.a. kommissionenatt
skall sitt handlingsprogram för Europaparlamentet,presentera rådet
och de nationella parlamenten och alla kommissionens förslagatt
skall åtföljas förklarande promemoria explanatoryav en memo-
randum och bakgrund förslagets berättigande ien som anger
förhållande till närhetsprincipen.
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11-12 december 1992i Edinburgh denEuropeiska rådets möteVid
tillämpning. Tillnärhetsprincipens närmarefattades beslut enom

effekt.kan ha direkt Däremot,klargjordes principen intebörjan att
såväl tolkapå EG-domstolenfast, skall det ankommaslogs det att

institutionernagranska hurinnebördprincipens närmare attsom
iakttar principen.

riktlinjer för subsidiaritets-Europeiska rådet beslutadeDet om en
möjlighetvilken skall medlemsstaternaprövning i rådets arbete ge

Följande frågor skall, uttaladesig och diskutera frågan.uttalaatt om
rådet, ställas för behovetdet Europeiska avgöraatt av en gemen-

skapsåtgärd

inom områdetbefogenhet handlagemenskapena Har att

Är uppnå önskvärda målen på nationell elleromöjligt deb det att
bättre gemenskapsåtgärdnivå målen nåslägre Kan genom en

Särskilt
aspekter på den före-Finns det viktiga gränsöverskridande-

åtgärdenslagna
handla på gemenskapsnivå stå i stridSkulle underlåtenhet att-

intressenfördraget eller medföra skada för medlemsstatersmed
ekonomiska storskalighetsfördelarFinns det klara-

minimum krävs förden föreslagna åtgärden detMotsvararc som
uppnå önskvärda målendeatt

bedömning skallEuropeiska rådet uttalade också rådet i sinDet att
beakta behovet av

och standar-onödig harmonisering nationella lagarundvikaatt av-
der;

för gemenskapsåtgård så detaljerat specific andskälenatt en anges-
möjligt;quantitative som

minimera medborgares, regeringars och gemenskapens ekono-att-
och administrativa bördor;miska

beslutsfattande.vidast möjliga för nationelltatt utrymmege-

1.3 Gemenskaperna under debatt

Europeiskainternationell organisationsârprâgladeDen typ av som
sina institutioner och sin rättsordning hargemenskapema med utgör

sin begynnelse varit föremål för principielli och för sig ända sedan
vårtåren, och alldeles särskilt under den tiddebatt. Under de senaste

intensitet. denpågått, denna debatt fått mycket hararbete har Iny
kring demokrati och ansvarsutkrävande inomkommit kretsaatt
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gemenskaperna, dvs. dels kring enskilda medborgares möjligheter i
de olika medlemsländerna påverka gemenskapernas politik ochatt
känna delaktighet i de beslut fattas, dels kring möjligheten attsom
klart utkräva för de beslut fattas i gemenskapernasansvar som namn.
I denna principiella debatt kan när det gäller förslag tillman,
reformer, urskilja olika strategier.

En har gällt gemenskapernas institutioner deras olika kompetens
och relationer till varandra. Uppmärksamheten i detta avseende har
framförallt varit koncentrerad på parlamentet. Man har talat detom
demokratiska underskottet och med detta uttryck framförallt avsett
det förhållandet vid medlemskap förlorar medlemsstaternasatt ett

folkvalda parlament beslutanderätt inom vissa politikområdenegna
denna övergår tillrätt någon direkt folkvald församling inomutan att

gemenskaperna.
Mängder förslag har framförts förstärkning parlamen-av om en av

inflytande visavi kommission och råd. En viss sådan förstärkningtets
inryms i och för sig i Maastrichtfördraget även dessa förändringarom
ändå mycket mindre långtgåendeär än de föresvävat de mestsom
reformivriga inom parlamentet. Många dem vill skapa ettav gemen-
skapernas parlament till sin kompetens i relation till kommissionsom
och råd nationella parlaments kompetens förhållandei tillmotsvarar
nationella regeringar. En utveckling sådant slag medelettav ses som
i stärka folkviljans inflytande.strävan att

Det finns andra inom gemenskaperna och de såär ännu länge de-
starkare sigmotsätter avsevärd förstärkning Europapar-som en av-
lamentets ställning. sådan förstärkningEn sigskulle i markera ett
avgörande renodlat federalt Man vill i ställetsteg mot ett system.
hålla fast vid dragen mellanstatlighet i organisationen. Ochav en
sådan inställning leder med nödvändighet till fortsatt vakthållningen
kring rådets starka ställning i med justoch detta äratt organ

ñreträdare för de olika medlemsstaternas regeringar.sammansatt av
diskussionEn förstärkning demokratin inom gemenskapernaom av

med utgångspunkt i de olika institutionernas inbördes förhållanden
har också koncentrerats på andra än parlamentet. Man harorgan
sålunda diskuterat förändringar i kommissionens kompetens. Tankar
har framförts renodla dess ställning exekutiv i stället förattom som

utgöra institution med blandning funktioner.att Ensom nu en en av
sådan annorlunda kommission skulle antingen kunna tänkas bli utsedd

parlamentet eller i någon form bli vald direktrentavav av gemen-
skapernas medborgare. förraI det fallet skulle uppnå ettman
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traditionellt parlamentariskt i det något närmarsystem, senare som
exekutiv.sig presidentiellt med direktvald Ansvars-systemett

utkrävande dem regering i gemenskaperna skulle iutgörav som
bägge fallen bli klarare.

strategi diskuterats, det gäller öka demokratinEn när attannan som
förbättra insyneninom gemenskaperna, på allt i detär sättatt som

anledning för i kapitlen 9 och 10 dis-sker. finns närDet oss,
kuterar sekretess- och tryckfrihetsproblem i Sverige i EG-ett

förperspektiv, något i detalj dröja vid de Sekretessregleratt mer som
närvarande gäller för beslutsfattande inom har delvisEG. De en

karaktär de gäller i Sverige. På år, och alldelesänannan som senare
Maastrichtfördraget, diskussionsärskilt i anknytning till har en om

öppenhet, genomskinlighet vunnitstörre säger,om mer som man
insyni styrka inom Olika förslag har lagts fram större ochEG. om

förbättrad kunskap motiven bakom vad beslutats bakomom som
dörrar hitintills varit stängda allt i bl.a. ökasträvan attensom -

följa i inommedborgarnas möjligheter med vad skeratt som gemen-
skapema. betydelsefulla beslut ökad insyn fattades ocksåFlera om

rådets 1992.vid det Europeiska möte i Edinburgh i december
Ytterligare strategi i denna öka demokratin inomsträvan atten

uppmärksamma förhållandenagemenskaperna framförallt inomär att
själva och diskutera reformer inom förmedlemsstaterna som ramen
de nationella skulle öka medborgarnas möjligheter till insynsystemen
och känsla delaktighet i det sker i Bryssel. Man har i dennasomav

nationelladiskussioner framförallt sysslat med de parlamententyp av
informeradeoch deras möjligheter både väl vad skeratt vara om som

påverka där. någon måninom gemenskaperna och kunna skeendet I
återkomma till denna problematik i kapitelhar vi anledning 11att om

den ställning i EG-sammanhang.svenska riksdagens Detett som
diskuteras i EG-debatten dock inte bara, viden allmänna är som

uppehålla vid i kapitel formerna för samrådkommer ll,att oss
riksdag och regering. har också i denna allmänna debattmellan Man

diskuterat sådana nationella parlaments ledamö-attarrangemang som
samrådaregelbundet skulle ha möjligheter träffas och överter att

tillhörnationsgränser i EG-frågor liksom de partier de skulleatt som
systerpartier i andra länder.etablera allt samarbete med Mannärmare

vinning för demokratin inom och fördet helt enkelt EGenser som
möjligheter påverka skeendet i gemenskapernamedborgarnas att om

det transnationella partigrupperingar med samtidig förankringuppstår
kan i sini de olika ländernas väljarkårer. Grupperingar denna typav

till den EG-byråkrati i diskussionermotvikttur som som omses
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demokrati i gemenskaperna ibland stämplats både för stark ochsom
anonym.
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2 Nuvarande medlemsstaters
författningar

Sammanfattning Till de viktigaste frågorna konstitutionellav
medlemskap hör frågan hur, och på vilkanatur ettsom reser om

grunder, medlemsstat överlåter beslutsbefogenheter tillen
gemenskapema, liksom den därmed sammanhängande frågan om,
och i så fall hur, principen gemenskapsrättens företrädeom
framför inhemsk lag skall komma till författningen.uttryck i De-
nuvarande medlemsstaterna uppvisar inte någon enhetlig bild. Det
har tills nyligen endast varit den irländska konstitutionen som
innehållit stadgande uttryckligen sikte på förhållandetett tarsom
till gemenskaperna. Flertalet har någon allmän regelstater som
också legitimerar gemenskapernas beslutanderätt, antingen som
i de monistiska Frankrike och Nederländernastaterna t.ex.- -

erkänna internationella avtals omedelbara internaattgenom
tillämplighet eller, i dualistiskt land Danmark,ettsom som

särskild regel överlåtelse beslutsbefogenheter.genom en om av
Till följd Maastrichtfördraget har emellertid särskilda för-av-

fattningsbestämmelser medlemskapet införts i Tysklandt.ex.om
och Frankrike.

Redan efter den inledande redovisning grundläggande principer förav
gemenskapsrätten skett i kapitel 1 kan det konstateras EG-att ettsom
medlemskap flera frågor konstitutionell Till denatur.reser av
viktigaste dem hör frågan överlåtelse suveränitet,av om av av

beslutsbefogenheter, liksom den därmedstatsorganens samman-
hängande frågan gemenskapsrättens obetingade företräde framförom
given nationell lag och det anspråk gemenskapsrâtten har på attsom
i viss utsträckning för nationell lagstiftning falläven iutrymmetange
då någon direkt konflikt med gemenskapsrätten inte föreligger bl.a.
på grund lojalitetsklausulen i Romfördragets artikel vidareav se
kapitel avsnitt 1.2.2.

Det kan redan inledningsvis det inte finnssägas något enhetligtatt
sätt på vilket EGs medlemsstater löst de konstitutionella problem

medlemskapet Lösningama i stället ha valts bl.a. isom reser. synes
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enlighet med de respektive traditioner haft vad gäller denman
internationella förhållande till nationellrättens rätt. Särskilt viktig är
den skillnad finns mellan s.k. dualistiska och monistiska länder.som

de någotI berörts i kapitel internationella avtalsenare anses, som
tillämpliga på nationell nivå så de i kraft detträttsnartvara

folkrättsliga planet. Monistiska internationellkan sägas ochstater se
nationell delarrätt och rättssystem.ettsom av samma gemensamma
I dualistiska länder, Sverige, fordras däremot nationellsom en
rättsakt för de folkrättsliga reglerna skall bli tillämpliga. Det dåäratt
inte avtalet sådant den nationella tillämpasrättsaktenutansom som

nationella domstolar. fårDenna rättsakt den plats i den konstitutio-av
nella hierarkin beslut det behöriga nationella normaltorganetsom av
har. Det dualistiska innebär såledessynsättet internationell rätt äratt

frånartskild nationell det inte fråga tvårätt är delarom av samma-
två skildarättssystem utan system.om

Monistiska Frankrike och Nederländerna, kanstater, t.ex.som
således särskilda författningsmässiga konsekvenser erkännautan
gemenskapsrättens direkta tillämplighet, även den hållningenom
grundas på antagandet gemenskapsrätten internationellär rättatt utan

uttryckligen erkänna de särdrag hos gemenskapsrätten göratt som
den till rättsordning i fall delvis, slag. För dualistiskavart nytten av,

å andra sidan innebär gemenskapsrättens särskilda karaktärstater att
de kan erkänna gemenskapsrättens direkta tillämplighet utan att ge
avkall på sin hållning till internationell i övrigt. förhållanderätt Det

sådant naturligtvis främstgör synsätt möjligt ärett att ettsom
medlemskap innebär beslutsbefogenheter överlåts tillatt gemen-
skapema.

Vi har inte det nödvändigt med fullständig genomgångansett en av
de författningsreformer förekommer anledningmed Maas-som nu av
trichtfördraget. avsnitt 2.2 därförUnder kommer endast de grund-
lagsändringar beslutats i två betydelsefullade mest staterna,som av
Tyskland och Frankrike, redovisas. Reformer pågår dock iävenatt
vissa andra i Spanien, däremot ingaövervägsstater, t.ex. men
grundlagsändringar i närstående land Danmark. Denett oss som
redovisning författningsregleringgällande sker i avsnitt 2.1av som

därför sikte på förhållandena sådana de före Maastricht-tar var
fördraget. Vi har det ändå kan värdefullt medansett att vara en
översiktlig bild hur de grundläggande konstitutionella frågornaav
lösts i andra Såvitt känt inteär heller de ändringarstater. tar som
diskuteras eller har beslutats med anledning Maastrichtfördragetav
sikte på de grundläggande frågorna formerna för överlåtelseom av
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suveränitet och erkännande principen gemenskapsrättensav om
företräde.

2.1 Gällande rättslig reglering

Den belgiska grundlagen innehöll, Belgiennär blev medlem EG,av
Åringa regler överlåtelse beslutanderätt. 1970 infördesom av

emellertid artikel 25 lyder Utövandet särskildaen ny a som av
befogenheter kan traktat eller lag tilläggas institutionergenom en en

lyder under folkrätten. Någon regel förhållandet mellansom om
gemenskapsrätten och nationell finnsrätt inte. Belgiens högsta
domstol har dock i fall från 197l slagit fastett gemenskapsrättens
företräde uttala gemenskapsrättatt har direkt effektattgenom som
inte kan sättas å sido nationell lag.genom yngre

Nederländernas grundlag innehåller bestämmelse numeraen
artikel 92 medger överlämnandet till internationella organisatio-som

lagstiftande, administrativ och dömande makt ellerner av genom
enligt internationellt avtal. Beslutett sådana organisationer skallav
vidare betraktas traktater. Den regeln innebär, till-som senare

med artikel 94 stadgar internationell rätt gällersammans attsom
framför inhemsk lag, även gemenskapsrätten detatt genomslagges

den kräver.som
Enligt artikel 49 bis i Luxemburgs författning kan utövandet av

befogenheter, enligt författningen tillagts de lagstiftande,som
verkställande eller dömande myndigheterna, traktater överlåtasgenom
till internationella organisationer. Författningen innehåller ingen
uttrycklig bestämmelse förhållandet mellan nationell och inter-om
nationell rätt i domslut från 1954 harett Luxemburgs högstamen
domstol klart uttalat domare kan tillämpaatt traktat ävenen en om
den strider lag. Samma principmot gälla i för-en senare anses
hållandet mellan gemenskapsrätten och nationell lagstiftning.

Enligt den tyska grundlagen artikel 24 kan förbundsrepubliken
överlåta höghetsrättigheter till mellanfolkliga institutioner. Bestäm-
melsen har kompletterats ytterligare avsnittse 2.2. I artikel 25nu
sägs vidare folkrättens allmännaatt regler, dvs. vad ocksåsom
brukar betecknas den folkrättsliga sedvanerätten, är delsom en av
forbundsrätten och de har företräde framföratt lagarna och direkt
framkallar rättigheter och skyldigheter för bosatta påpersoner
Förbundsrepublikens territorium. Stadgandet handlar emellertid
enbart allmän folkrätt och löser därför inte konflikter mellanom
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författnings-tyskalagstiftning. Dengemenskapsregler och tysk
1971 beskrivit gemenskapsrätteni dom årdomstolen har dock somen

ochden täcker undanträngervanlig lag och uttalatöverordnad att
domstolarna harsådan De vanligaund verdrângen lag.überlagern

tillämplig, dengemenskapsrätten ärtillämplig och,välja lagatt geom
författningsdomstolens5 beskrivs den tyskakapitelföreträde. I

förhållande till den tyskai fråga gemenskapsrättensavgöranden om
grundlagen.

15franska innehöll punktkonstitutionPreambeln till 1946 års som
gå med påömsesidighet kundeförutsättningFrankrike underatt av

förnödvändigasin suveränitet ärbegränsningarsådana somav
till den nuvarandePreambelnuppbyggnad och bevarande.fredens

1946 års. Någon regelår 1958 hänvisar tillkonstitutionen från om
innehållerrättsordningenställning i den franskagemenskapsrättens

internationellafinns regelinte.konstitutionen Däremot atten om
förutsättningundergiltighet vanlig lagavtal har högre än av
år 1992 har det55. ändringar underömsesidighet artikel Genom

följerföreskrifter samarbetegivits särskilda det avsomom
2.2.Maastrichtfördraget avsnittse

i den italienskaItaliens i grundar sig på artikel llmedlemskap EG
deklaration.högtidligakonstitutionen. innehåller följandeDen

frihetangripa andra folkskrig medelItalien förkastar attettsom
konflikter. Underinternationellamedel lösaoch ett attsom

med på de begräns-Italien gåförutsättning ömsesidighet kanav
för ordningnödvändigasin suveränitet ärningar somensomav

stödja ochItalien skallmellan nationer;fred och rättvisasäkrar
syfte.sådantinternationella organisationer medfrämja ett

någotbeslutanderättöverlåtelsenBestämmelsen reglerar menav
rättsfallhärledas den. Ikan inteför gemenskapsrättenföreträde ettur

lag vilkenförfattningsdomstolen den1964 uttaladefrån år att genom
särställning inågoninte intogsig till RomfördragetItalien anslöt

allmänna principendentill andra lagar ochförhållande attatt om
praxis harskulle tillämpas. Iäldrelagar övertar senare mansenare

innebär presumtioni korthettolkningsprinciperutvecklatdock ensom
lagstiftning.förpliktelser inte ändrasfolkrättsligaför att genom senare

lagstiftaren uttryckligenskall bara frångåspresumtionDenna om
förpliktelsen.vilja brytaförklarar sin att

följandei 20 regelinnehåller §danska grundlagenDen aven
lydelse.

tilkommer rigetsgrundlovefter denneBeføjelser, myn-som
omfang overlades tili bestemtved lovdigheder, kan naarmere
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mellemfolkelige myndigheder, der ved gensidigopretteter
overenskomst med andre til fremme af mellemfolkeligstater
retsorden samarbejde.og

Bestämmelsen påminner den svenska regeringsformens 10 kap.om
5 Den säger ingenting gemenskapsrättens ställning i Danmark.om

Storbritannien har i till samtliga andra medlemsstatermotsats
ingen skriven författning. Den grundläggande principen där är i
stället inget parlament kan binda efterföljande parlamentatt ochett

inget sig domstol eller har kompetensatt prövaannat, attorgan, vare
parlamentet lags giltighet. Det skulle därför inteantagenen av vara

teoretiskt möjligt säkerställa framtida parlament inte beslutaratt att ett
lagar strider gemenskapsrätten.motsom

I lag 1972 de Europeiska gemenskaperna the Europeanen om
Communities tilläggsAct gemenskapsrätten direkt effekt i Storbritan-
nien och vad kan beskrivas tolkningsregelges som som en av
innebörd parlamentet får inte stifta lagatt iattpresumeras avse
motsättning till gemenskapsrätten. I dom Court of Appeal 1978en av
uttalade också den berömde domaren Lord Denning vi gicknäratt
med i gemenskapen beslutade parlamentet skulle följa deatt
principer slagits fast EG-domstolen varav densom av om
företräde för EG-râtten denär andra målet Shields .. E. Coombes
Ltd cit. i Louis 155 och påföljande år förklarade domstols. samma

artikel 119 i Romfördraget lagaröver antagits såväl föreatt tog som
efter medlemskapet. I den domen sade emellertid Lord Denningsom

att

den dagen skulle komma vårtnär Parlament medvetet antarom en
Lag i syfte motverka Romfördraget eller någon bestämmelse iatt
det eller avsiktligt handlar i strid med det och uttryckligen så,säger
skulle jag det våra domstolars plikt följa vårttro att attvore
Parlament Om det inte frågaär sådant medvetet ochettom
uttryckligt motverkande Fördraget, det vår pliktär attav ge
Fördraget företräde målet Smith,Macarthys Ltd .. cit. i Hartley

243.s.

I samband med Irland skulle bli EG-medlem infördes efteratt en
folkomröstning 1972 i den irländska grundlagen bestämmelseen
artikel 29 stycke 4 enligt vilken kunde bli medlem destaten treav
gemenskaperna. I bestämmelsen heter det vidare

Ingen bestämmelse i denna grundlag medför ogiltighet deav av
beslutade lagar, företagna handlingar vidtagna åtgärderellerstaten

är nödvändiga förpliktelserna medlemgrundsom av som av
gemenskaperna eller förhindrar rättskraft för gemenskapernaav
eller dessas institutioner beslutade regler, företagna handlingar eller
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Constitution invalidatesprovision of thisåtgärder Novidtagna
necessita-theadopted by Statedoneenacted,laws acts or measures

Communitiesmembership of theofobligationsby theted or
theadopted bydoneenacted, actsactsprevents measuresor

of lawhaving the forcethereof, frominstitutionsCommunities, or
in the State.

hurtill fråganställninguttryckligeninteBestämmelsen tar enom
nationelltillkommenochgemenskapsrättkonflikt mellan en senare

i denbestämmelsernadeninnebärlösas. Däremotregel skall att
gemenskapsrätten.framförinte kan åberopasgrundlagenirländska

vilkaregler underi artikel 28innehållerGreklands konstitution om
tillbefogenheterkonstitutionellaöverlåtaGrekland kanvilkor
sinpå begränsamedorganisationer ochinternationella att

rättighetermänskligaöverlåtelse får inte begränsaSådansuveränitet.
demokratisktförgrundernaoch styre.ett

särskild lagSpaniens grundlag kan93 iEnligt artikel genom
tillbefogenheterkonstitutionellatilläggeringå avtalbeslutas ensom

användesprocedurinstitution.eller Dennainternationell organisation
avtal delinternationellaartikel 951985. Enligt ärvid tillträdet aven

publicerats iofficielltså derättsordningennationelladen snart
de fåri dem ochföreskriñemafår frånundantag görasSpanien. Inga

enlighet med deiäneller suspenderasinte heller ändras annat
enligt folkrättenstillhandahåller ellersjälvaavtalenprocedurer som

i Spanien utgörgrundlagsregeldennaallmänna regler. Det är som
framför nationell rätt.företrädeinternationella avtalsgrunden för

regler8i artikelPortugals konstitution säger antagnaatt av
Portugal ärorganisationerinternationellainombehöriga somorgan

de avtalnationella rättentillämpliga i dendirektmedlem är omav,
dettaså. Påuttryckligen sägerorganisationerdessaupprättarsom

detlagstiftningsmakt. Däremot sägeröverlåtelsenlegitimerassätt av
företrädesfrågan.ingenting om

konstitutionvarit Irlandsnyligen, endastalltså, tillsharDet som
statsförfattningendenEndastEG-medlemskapet.uttryckligen nämnt

folkrättfrån allmänsärpräglade,gemenskapsrättensuttryck förger
karaktär.skilda,

medlems-nuvarandedeingenocksåDet är värt attatt notera av
medlemskapet.effekternadetaljregleratharstaterna av
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2.2 Konstitutionella reformer med anledning av
Maastrichtfördraget

kapitelI l har redovisats vissa delar innehållet i Maastrichtfördra-av
främst till den del fördragetget, berör institutionerna och besluts-

Fördragets räckvidd är emellertid vidare så.än detFörprocessen.
första utvidgas det egentliga gemenskapssamarbetet till omfattaatt en
rad ytterligare politikområden, bland dem främst det ekonomiska och
monetära samarbetet också vad gäller bl.a. utbildning, hälso-men
vård, konsumentskydd, industripolitik, biståndspolitik, kulturpolitik
och gränskontroll enhetliga viseringsregler. För det andra stärks
gemenskapen införandet unionsmedborgarskap bl.a.ettgenom av som
innebär unionsmedborgare är bosatta iatt medlemsstat harsom en
rösträtt och är valbara till kommunala församlingar och EG-parlamen-

För det tredje etableras i särskilda s.k.tet. pelare, dvs. utanför det
egentliga gemenskapssamarbetet, isamarbete utrikes- och säker-ett
hetspolitiska frågor liksom vad gäller vissa rättsliga och inrikes
frågor. Det innebär bl.a. samarbetet på dessa områden falleratt
utanför EG-domstolens kompetens, förordningar och direktiv inteatt
kan utfärdas och artikel 235 inte kan tillämpas. Däremot kanatt
gemensamma aktioner beslutas dock inte i försvarsfrågor och

samarbetet läggs förgrund politik inomgenom en en gemensam
dessa områden på sikt kan, medlemsstaterna är eniga därom,som om
bli del det egentliga gemenskapssamarbetet.en av

fleraI medlemsstaterna har debatt förts, inte bara ratiñce-av en om
ringen fördraget, även dess konstitutionella konsekvenser.utanav om

I Tyskland har grundlagsåndringar genomförts på fem punkter.
Den kanske viktigaste bestämmelsen är s.k. Europapara-nya en ny
graf artikel 23. I bestämmelsens inledning slås fast att

Förbundsregeringen skall utförligt och vid tidigast möjliga tidpunkt
underrätta förbundsdagen i angelägenheter rörande den Europeiska
Unionen. Förbundsregeringen Förbundsdagen tillfälle att tager
ställning före regeringens medverkan i Europeiska Unionens
lagstiftningsarbete. Förbundsregeringen hänsyn till förbunds-tar
dagens mening förhandlingar.i

I det följande regleras så också delstaternas medverkan i samarbetet
Förbundsrådet Bundesrat och regeringens skyldighet att tagenom

hänsyn till Förbundsrådets mening i de frågor berör delstaterna.som
särskilt intresseAv är bestämmelsen för i frågoratt utrymme attger
uteslutande berör delstaterna kan den befogenhet tillkommersom som

Förbundsrepubliken medlemsstat överlåtas till Förbunds-som en av
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företrädare för delstatema.rådet utsedd
följande lydelse på tyskastadgande i artikel 23 harcentraltEtt

wirkt die Bundes-eines vereinten EuropasVerwirklichungZur
Unionder EuropäischenDeutschland bei der Entwicklungrepublik

föderativensozialen unddie demokratischen, rechtsstatlichen,mit,
istSubsidiarität verpflichtetund dem Grundsatz derGrundzåtzen

wesentlichen vergleichbarendiesem Grundgesetz imund einem
kann hierzu durchgewährleistet. BundGrundrechtsschutz Der

Hoheitsrechte übertragenmit Zustimmung des BundesratesGesetz

Tyskland, för förverkligabestämmelsen konstaterasI ett enatatt att
UnionenEuropeiskadeltar i utvecklandet denEuropa, angessom,av

rättsstatliga, sociala ochdemokratiska,det, förpliktad iakttagaär att
ocksåsubsidiaritetsprincipenprinciper liksom ocksåfederativa samt

i detför grundläggande rättigheter väsent-innefattar skyddett som
anslut-tyska grundlagen Iliga jämförbart med det denär ger.som

överlåtelse beslutsbe-särskild regelning härtill att aven omges
lag med Förbundsrådets samtycke.fogenheter kan ske genom

beslutsbefogen-överlåtelsebestämmelsenTill den allmänna avom
delstaterna24 fogats särskild regel ävenheter artikel har attomen

överlåta beslutsbefogenheterförbundsregeringens samtycke,kan, med
Einrichtungengrenznachbarschafzlichetill regionala samarbetsorgan

Övriga regionalavalbarhet vidgrundlagsändringar rösträtt ochrör
tyskaöverföraartikel 28, möjligheten denoch kommunala val att

europeisk central-befogenheter tillcentralbankens uppgifter och en
händelsei88 det utskottbank artikel samt att avsomgemensamma

artikelinte får ändra denvissa centrala befogenheterkrig övertar nya
23 i grundlagen.

Frankrike effekternai stället valt regleraharI att avman
med rubriken denMaastrichtfördraget i särskilt avsnitt Omett nytt

två artiklar. den förstaEuropeiska Unionen. Avsnittet innehåller I
ömsesidighet, samtyckerFrankrike, under förutsättningstadgas att av

upprättandetnödvändiga förtill överföra de befogenheter äratt som
förekonomisk och union, liksomeuropeisk monetär attav en
artikelgränskontroll. andraregler Ifastställa engemensamma om

i Frankrikebosattamedborgare i EGs medlemsstater ärsägs att som
intei kommunala val, deskall ha och valbararösträtt attmenvara

borgmästare eller biträdande borgmästarefår funktionerutöva som
fullmäktigeförsam-i senatsval. kommunalaoch inte heller delta Den-

emellertid inte barainom sig.lingen borgmästare Denne ärutser
förvaltnings-kommunalaförtroendeman och chef för denkommunal
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fullgör också vissa statliga förvaltningsuppgiftcr.apparaten, utan
Undantaget beträffande senatsval torde betingat national-attvara av
församlingens de kommunalasenat utses representationernaav genom
indirekta val.
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3 Vissa principiella frågor om

regeringsformens förhållande till

gemenskapsrätten

Sammanfattning Vi föreslår det i 1 kap. RF införsatt ett nytt
särskilt stadgande dels klargör Sverige kan kommaatt attsom

del de Europeiska gemenskapema, dels uttalar våraattvara en av
grundlagar eller bestämmelser i lag i så fall inte hindrarannan
gemenskapsrätten få det genomslag den anspråkgör på.att som -
Vi har haft utgå från principen gemenskapsrättensatt om

företräde framför nationell lag på alla nivåer. följerDärav att
gemenskapsrättens ställning och verkan i Sverige inte låter sig
regleras stadganden i svensk grundlag. Vi vårtattgenom anser-
förslag tillgodoser två viktiga svenska krav på grundlags-en
reglering. förstaFör det skapas för aktiv svenskutrymme en
medverkan i fortsatt europeisk integration, Sverige förattutanen
den skull saknar möjligheter villkorenavgöra för sitt framtidaatt
deltagande i samarbetet. det andraFör innebär förslaget att ett
medlemskap inte grundlagsskydd.gesnu

fleraEtt svenskt medlemskap i EG principiellt viktiga frågorreser av
konstitutionell gäller inte minstDet frågor förhållandetnatur. om
mellan gemenskapsrätten ochoch grundlagarna därmed denom
allmänna inriktningen på grundlagsrevision inför eventuelltetten
medlemskap. Hit hör frågan hur gemenskapsrâttenst.ex. om
företräde framför inhemsk lag skall regleras liksom frågan ettom
medlemskap bör grundlagsskydd.ges

3.1 Grundlagarna och gemenskapsrätten.
Allmänna förutgångspunkter översynen

Vi har tidigare, i kapitel redovisat gemenskapsrätten haratt en
särskild karaktär skiljer frånden såväl nationell frånrättsom som
internationell irått allmänhet. avgörande betydelse härvidlagAv är
det förhållandet EG-medlemskap innebär överlåteratt ett att staten en
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del de högsta beslutsbefogenheter tillstatsorganensav gemen-
skapema, där främst rådetde utövas se vidare kapitel avsnittav
1.2. konsekvensEn den överlåtelsen delsär rådetattav normer som
beslutat kan oberoende hur medlemsstaten traditionellt på denav ser-
internationella ställningrättens gälla omedelbart i medlemsstaten,-
dels de direktär tillämpligahar direktatt gemensamma normer som
effekt gäller framñr medlemsstatens lagar dessasoavsettegna
konstitutionella valör, alltså principiellt framföräven grundlagen.

innebär såledesDetta sedan Sverige väl blivit EG-medlem låteratt
sig inte gemenskapsrättens ställning och verkan hår i landet regleras

bestämmelser i regeringsformen. Det är, med andra ord, integenom
möjligt med stadganden i svensk grundlag ställa hinderatt t.ex. upp

vissa slag normbeslut skulle vinna tillämp-mot att av gemensamma
ning här. hellerInte torde Sverige kunna åberopa sig på svensk
grundlag hinder för uppfylla krav på normgivning ställsattsom som
i gemenskaperna utfärdade direktiv. Principen gemenskaps-av om

företräderättens utgör del gemenskapernas regelverk,en av av
l acquis vilken tillträdandecommunautaire, medlemsstat har atten

kan därförDet redan här det möjligtsägas böracceptera. att om
undvikas grundlagsbestämmelser utformas så de intryckatt att ger av

förgränser gemenskapsråttens verkningaratt eller på sättannatange
reglera dess ställning.

En sak är regeringsformen naturligtvis kanattannan genom
bestämma dels för Sverige alls kunna bliskall EG-utrymmet att
medlem, dvs. för över huvud i samband medutrymmet att taget ett
tillträde överlåta beslutsbefogenheter till gemenskaperna, dels på vilka
grunder överlåtelse kan ske ytterligare beslutsbefogenheter isom av
samband med eventuella framtida fördragsrevisioner inom EG. De
frågorna kommer diskutera i kapitel 6.att

Principen gemenskapsrättens företräde innebär emellertid inteom
bestämmelserna i regeringsformenatt skulle sakna betydelse för den

del svenskt samhällsliv vid medlemskap reglerasav ettsom av
eller med gemenskapsrätten.normer ursprung

För det första har, vi redan anmärkt, regeringsformensom
betydelse för de svenska möjligheter beslutastatsorganens att om en
svensk anslutning till gemenskaperna och för uppfylla sinaatt, att
fördragsförpliktelser, överlåta beslutsbefogenheter till gemenskaps-
institutionerna.

För det andra EG-domstolen hänsyn till innehållet itar medlems-
nationella rättstaternas när den tolkar gemenskapsrätten. Särskilt
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tydligt detta på de mänskligaär rättighetemas område där domstolen
uttryckligen slagit fast den har beakta de fri- och rättigheteratt att

förär medlemsstaternas konstitutioner vidaresesom gemensamma
kapitel 5.

det tredjeFör bör det betonas såvitt gäller sekundärrätten, detatt,
endast förordningarär omedelbart skall tillämpas i sin EG-rätts-som
liga form. Den vanligaste formen rättsakt, direktivet, skallav
genomföras nationell normgivning även direktiv mångagenom om
gånger kan innehålla detaljerade föreskrifter med direkt effekt jfr,
kapitel främst avsnitt 1.2.3. Det innebär föräven den störreatt
delen den normgivning har gemenskapsrättslig bakgrund skallav som
det äga nationellt normgivningsförfarande iakttagandemedettrum av
regeringsformens föreskrifter.

För det fjärde bör det svenska statsråd deltar i rådsmöteettsom
bunden grundlagens bud i utsträckning hannärvara av samma som

eller hon utövar sitt ledamotskap regeringen. svenskEnannars av
minister bör således skyldig sigmotsätta rättsakteratt attvara
beslutas skulle strida svenska grundlagsbestämmelser,mot t.ex.som
föreskrifter förhandsgranskning tryckt skrift. En svenskom av
grundlagsregel kan visserligen inte, med framgångsagts,som nyss
åberopas existerande gemenskapsrättslig förpliktelse. Engentemot en

sak företrädareär svenska förhindrabör söka sådanatt attannan en
grundlagsstridig förpliktelse uppkommer. bör emellertidDet för
tydlighetens skull tilläggas detta inte bör gälla för svenskaatt
ledamöter kommissionen eller domstolen, vilka inte svenskaärav
företrädare medlemmar medlemsstaterna helt oberoendeutan ettav av
organ.

Frågan inställer sig då i vilken utsträckning de svenska grund-som
lagarnas innehåll berörs medlemskap. Först bör sägasett attav
gemenskapsrätten naturligtvis inte berör flertalet de frågorav som
regleras i regeringsformen. Så berörs inte alls reglernat.ex. om

och val till riksdagenrösträtt 3 kap. och inte heller de allmänna
bestämmelserna riksdagsarbetet 4 kap.. heller omfattasInte vadom

statschefensägs 5 kap., hur regeringen 6 kap.utsessom om om
eller allmännade reglerna regeringsarbetet 7 kap. liksom inteom
heller kontrollmakten 12 kap. eller bestämmelserna krig ochom
krigsfara 13 kap.. Den alldeles övervägande delen regerings-av
formens bestämmelser rör således internt svenska förhållanden som

vidäven medlemskap förblir internt svenska. En ytterligareett
genomgång vissa enskilda bestämmelser i kapitelgörs 8.av
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också självklart successionsordningenDet är över huvudatt taget
tryckfrihetsförordningensinte berörs. Däremot kan och yttrande-

frihetsgrundlagens i påverkasbestämmelser vissa delar komma seatt
vidare kapitel 9 10.och

medlemskap kan emellertid, direkt eller indirekt, påverkaEtt
innehållet eller tillämpningen vissa bestämmelser i regeringsfor-av,

gäller till början bestämmelserna grundläggande fn-Detmen. en om
och rättigheter i 2 kap. RF vidare kapitel 5. Vissa EG-rättsakterse
innehåller föreskrifter begränsar några de grundläggande fri-som av

rättigheterna. Vidare kan reglerna normgivningsmaktenoch i 8om
kap. påverkas. kapitlet fördelas naturliga normgiv-RF I skälav
ningskompetensen mellan enbart svenska Det kan sägas att ettorgan.

normgivningsrättmedlemskap innebär just sådan enligt be-att
stämmelserna i 10 kap. RF överlåts till gemenskapema och därföratt
normgivningskompetensens nationella fördelning inte berörs.
Samtidigt kunde det finnas skäl låta resultatet sådanatt av en
överlåtelse framgå 8 kap. 8 kap. 1-5 stadgasRF. I §§t.ex. attav
föreskrifter vissa slag endast får meddelas lag, det s.k.genomav
obligatoriska lagområdet. Sedan överlåtelse skett kan föreskrifter av
den i främst 2 och 3 i Sverige§§ komma gällaart attsom avses

rättsakter beslutats EGs institutioner. När det gällersom avgenom
rättskipning och förvaltning i tydligtreglerna 11 kap. RF är detom

kapitel fall innehålletvidare 7 i i bestämmelserna dese att vart om
högsta domstolarnas ställning l domstolarnas och förvalt-§, om
ningsmyndighetemas självständighet 2 och 7 liksom lag-§§ om

påverkas.prövningsinstitutet 14 § kan komma En ytterligareatt
diskussion hur vissa förhållanden regleras i regeringsformenom som
kan komma påverkas medlemskap förs, redan iatt ett sagts,av som
kapitel 8.

kan efter denna översiktliga genomgång finnas anledningDet att
diskutera vilka utgångspunkter bör gälla förallmänna översynsom en

regeringsformen. Vilka och vilkafrämst gemenskapskrav svenskaav
intressen bör sådan tillgodoseen

När det först gäller krav gemenskaperna ställer vill påminnasom
lojalitetsprincip i 5 i Romfördraget tidigareden artikel somom

redogjort för kapitel avsnitt 1.2.2. Enligt bestämmelsendense
eller särskildaär medlemsstaterna skyldiga vidta alla allmännaatt

åtgärder för såväl fördragetssäkerställa bestämmelseratt att som
institutionemas beslut efterlevs. Medlemsstaterna dessutomär
skyldiga underlätta gemenskapens uppgifter fullgörs.att att
Bestämmelsen innebär bl.a. medlemsstat skyldig fulltäratt att uten
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genomföra och tillämpa gemenskapsrätt, inte störa eller hindraatt
gemenskapsrättens genomslag eller gemenskapsinstitutionemas
handlande i detta sammanhang särskilt viktigt, internsamt, att genom
lagstiftning klargöra den interna förhållande tillrättens gemenskaps-

så konflikter ellerrätten osäkerhet kan undvikas. viktigasteDenatt
utgångspunkten för grundlagsrevision inför medlemskap böretten ur
gemenskapernas perspektiv således till de svenskaatt attvara se

igrundlagama fall inte lägger hinder i för, eller skaparvägenvart
osäkerhet gemenskapsrättens genomslag här i landet. Det ärom,
naturligtvis samtidigt även svenskt intresse grundlagenett att t.ex. ger
de svenska domstolarna och förvaltningsmyndighetema utrymme att
tillämpa principen gemenskapsrättens företräde så inte någonattom
osäkerhet uppstår och konflikter kan undvikas.

viktigaste kravenDe svensk synpunkt bör enligt vår bedömningur
följande.vara

För det första bör regeringsformen inte bara det möjligt förgöra
Sverige bli medlem gemenskapema också föratt utan utrymmeav ge
Sverige medlem. Det sker ständig utvecklingatt vara en av gemen-
skapsrätten såväl fördragsändringar samarbetetsgenom som genom

inre dynamik. Det måste finnas för Sverigeutrymme attegen som
fullvärdig EG-medlem fullt delta i det integrationsar-ut gemensamma
betet det fordrar återkommande grundlagsändtingar.utan att

Vi vill i det sammanhanget påminna överenskommelserattom om
fördragsändringar fordrar ratifikation varje enskild medlemsstatav
artikel 236. medlem har alltså Sverige alltidSom möjlighet avståatt
från ratificera ändringsfördrag. Den expansiva utvecklingatt ett som
sker inom för gällande fördrag främsthar ägt EG-ramen rum genom
domstolens råttskapande verksamhet och rådets tillämpninggenom av
artikel 235 kapitel 1.2.2.avsnitt Hur domstolen tolkarse
gemenskapsrätten kan givetvis medlemsstaterna inte påverka. När det
däremot gäller artikel 235 fordrar dess tillämpning beslut fattasatt
enhälligt, dvs. varje medlemsstat har inläggarätt att veto mot ett
sådant beslut.

bör också kunna måsteDet det rimligen finnassägas gränsatt en
bortom vilken integrationen inte kan fortsätta det bör fordrautan att
omfattande grundlagsändringar samtligai medlemsstater. Om EG

framtida fördragsrevisioner skulle komma ytterligareattgenom
utvecklas federativ statsbildning lagstiftandemedmot etten europe-
iskt parlament bör sådan utveckling påverka statsskickets grunderen

få konstitutionellaoch konsekvenser i alla medlemsstater.
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Slutsatsen i denna del därförär grundlagen skulle deatt om ge
svenska vida möjligheter låta Sverige deltaga istatsorganen att ett
fortsatt integrationsarbete, så innebär det inte Sverige avhänder sigatt

självt åtminstonerätten i huvudsak avgöra hur vårt framtidaatt
deltagande skall sig.gestalta

En andra viktig svensk utgångspunkt bör regeringsformenattvara
så långt möjligt vidäven medlemskap skall spegla verkligheten.ett
En grundtankama bakom 1974 års regeringsform, medfördeav som

det ansågs nödvändigt låta 1809 års regeringsform helt utgå,att att
grundlagen bör spegla faktiskade politiska förhållandena iattvar

landet. Tanken innebär regeringsformen bör aktuelltatt ettvara
instrument bild grunderna för den offentliga maktutöv-som ger en av
ningen och fördelningen offentliga funktioner mellan riksdagen,av av
regeringen, övriga förvaltningsmyndigheter, domstolar och kommu-

Däremot speglar regeringsformen inte till alla delar denner. ens nu
politiska verkligheten i landet.

Ett medlemskap har onekligen så betydelse för svensktstoren
samhällsliv det bör på något framgåsätt grundlagen. Motatt av
bakgrund just till såvälEG karaktär omfattning skiljer sigattav som
från internationellt samarbete bör det också klart framgå detannat att

detär samarbetet För få uppfattninggod huratt ettsom avses. en om
Sverige inom EG kommer emellertid krävas denstyrs att att
intresserade del inte bara regeringsformen ocksåtar utanav av
grundfördragen och relevant material rörande gemenskaps-annat
rätten.

tredjeEn svensk utgångspunkt bör, slutligen, enligt vår mening
möjligt undvika medlemskapet och dess konsekvenseratt attvara om

redan i samband med svenskt tillträde grundlagsskydd.ett ges
En tankarna bakom den gällande bestämmelsen i 10 kap. 5 §av nu

överlåtelseRF beslutsbefogenheter till mellanfolkliga organisa-om av
tioner justär undvika sådant förarbetenaresultat. I till den be-att ett
stämmelsen 1964140prop. 132 diskuteras lösning sägss. en som
innebära det internationella kommer åtnjuta grund-att organet att
lagsskydd för sin kompetens. konstateras vidareDet att

Ett återtagande de konstitutionella befogenheter, överförtsav som
på kan då icke ske i den tidskrävandeän ordningorganet, annat

gäller för ändring grundlag. Då skäl saknas förlänaatt ettsom av
utomstående kompetens beständighet grundlagenorgans samma som
tillägger de svenska konstitutionella behörighet, börstatsorganens
den diskuterade tekniken icke komma till användning.nu

Det skulle naturligtvis å sidanandra kunna hävdas utträdeatt ett ur
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EG såär väl inträde och det därför rimligtärett stort steg ett attsom
låta sådant föregås sådana grundliga överväganden ärett steg av som
förknippade med grundlagsändring.en

De grundläggande gemenskapsfördragen, Kol- och stålför-utom
draget, är visserligen slutna för obegränsad tid. Utgångspunkten för

svenskt medlemskap bör således det skall gällaett att utanvara
begränsning i tiden. Det kan emellertid inte illojalt vidattanses en
svensk författningsreform i fall beakta möjlighetenvart av en annan

Ävenutveckling än den fördragen förutser. fördragen ärsom om
slutna för obegränsad tid de inte någon möjlighet till sanktion motger

väljer dra sig gemenskaperna. En sak ärstat att atten som ur annan
Ävenreaktioner utanför fördragens naturligtvis förekomma.kanram

det bör svensk skyldighet medlem motverkaattom anses vara en som
sådan utveckling kan inte utesluta framtida upplösnings-en man

tendenser. Det kan ske i form eller flera bland dematt stater,av en
kanske Sverige, på grund framtida inriktning hos samarbetetav en
kan välja ställa sig utanför eller motverkande krafteratt attgenom
gör gemenskapema i sin helhet blir föremål för utveckling iatt en
splittrande riktning. viSom något berör i kapitel 6 fordras inga
kvalificerade beslutsformer för svenskt beslut återta deett att
befogenheter överlåtits till gemenskaperna. Det kan alltså skesom

riksdagsbeslut med sedvanlig enkel majoritet. SverigeOmettgenom
i framtid skulle finna sådan åtgärd nödvändig, ochen en om
medlemskapet i sådan situation fastslaget iär regeringsformen,en
finns grund för svenska domstolar skulle, riksdagsbeslutet,att trots

sig skyldiga intill dess grundlagen ändrats gemenskaps-attanse ge
rätten företräde. Vi därförhar det viktigt inte,ansett attvara genom

grundlagsstadgande till förskydd medlemskapet, begränsaett
Sveriges handlingsmöjligheter utöver vad följer för-densom av
dragsmässiga lojalitetsplikten.

Det återstår så diskutera frågan vad hittills böratt sagtsom som
medföra iöversyn övergripande eller den börtermeren mera om
präglas detaljbetonat förhållningssätt. För över-ettav en mera
gripande lösning delstalar önskemålet vida för detattom ge ramar
svenska deltagandet i fortsatt integration och i samarbetet överen
huvud dels strävan undvika medlemskapettaget, att att nu ges
grundlagsskydd. detaljeradeJu regler medlemskapetmer som ges om
och dess konsekvenser, desto snävare blir naturligtvis statsorganens
handlingsmöjligheter och desto tydligare blir nödvändigheten attav
låta svenskt utträde föregås grundlagsändringar. Däremot talarett av
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önskemålet regeringsform speglar hela den politiskaom en som
verkligheten för flerastarkt medlemskapets konsekvenser böratt av
framgå grundlagens fallI kan vi riskera fåtext. ettannat attav

med dubbla konstitutioner; inhemsk regeringsformensystem en - -
föroch EG-samarbetet Romfördraget. Samtidigt står det klart att,en -

bakgrund principen gemenskapsrättens företräde,mot av om
detaljregler i regeringsformen gemenskapsrätten bliknappast kanom

någotän slags upplysningar och det då ändå de facto blirannat att
fråga dubbla konstitutioner.om

den frågan ocksåI kan påminna det redogörelsen förattom av
de nuvarande EG-medlemsstaternas konstitutioner kapitel 2 har
framgått det förhållandet är medlem i EG under lång tidatt att staten

Övrigainte nämndes i någon författning den irländska.änannan
grundlagar innehåller endast formuleradeallmänt reglerstaters om

förhållandet till mellanfolkliga organisationer till folkrättenoch eller
någon allmän regel överlåtelse beslutsbefogenheter.om av
Maastrichtfördragets bestämmelser medför emellertid, ocksåsom
tidigare framgått, flera vidtagit ändringar författ-i sinaatt stater
ningar. Frankrike harI Maastrichtfördraget kräva grund-t.ex. ansetts
lagsändringar i de delar och valbarhet för unions-rösträttsom avser
medborgare i kommunala val, deltagandet i ekonomiskaden och

unionen liksommonetära den viseringspolitiken. Dengemensamma
franska grundlagsändringen omfattar kapitel, betecknat Omett nytt
den europeiska unionen, med två artiklar, stadgar attvarav en
Frankrike till överlåta befogenhetersamtycker de är nödvän-att som
diga för den ekonomiska unionen ochupprätta och monetäraatt en

viseringspolitik följande ioch den medborgare EG-attgemensam
bosatta i Frankrike valbaraär skall rösträtt ochägastaterna som vara

i kommunala val. Tyskland har genomförts grundlagsändringarI av
innebörd Tyskland medverkar till utvecklandet den Europeiskaatt av
unionen liksom möjligheterna överlåtarösträtt, valbarhet och attom
den tyska centralbankens uppgifter och delstatemas roll i EG-om
samarbetet.

Vi också ytterligare invändningar kan motatt ettanser resas enpar
detaljreglering. För det första kan, redan sådan detantytts, en gesom
felaktiga intrycket gemenskapsrättens ställning och verkan avgörsatt

i regeringsformen. därför riskerabestämmelserna Den kan attav
dölja, i inte särskildaeller fall göra tydlig, gemenskapsrättensvart
karaktär rättsordning ställningovan medlemsstaternasom en vars

enlighetoch verkan i med principer läggs fastavgörs som av
gemenskapsfördragen, eller i fall härleds dem. Envartsom ur
detaljreglering förefaller därför mindrestå väl i överensstämmelse
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med lojalitetskravet i artikel 5 i Romfördraget. För det andra skulle
regeringsformen, i vissa delar redan präglas avsevärdsom nu av
detaljrikedom, i 8 kap., riskera bli svåröverskådlig ambi-t.ex. att om
tionen skulle den skall reglera såväl det nationella besluts-attvara
och rättssystemet gemenskapsrättens påverkan i alla delar.som

3.2 En allmän regel medlemskapet och dessom
följder

För tillgodose de krav medlemskap ställer föreslåratt ett attsom
det sist i l kap. införsRF stadgande följande lydelse.ett nytt av

Har överenskommelse träffats Sveriges anslutning tillom
[Europeiska gemenskapema] och riksdagen beslutat överlåta be-
slutsbefogenhet till [gemenskapema], gäller de förpliktelser som
följer anslutningen hinder vad föreskrivs i grundlagutanav av som
eller lag.annan

De avgörande skälen för vårt förslag följande.är

Ett medlemskap i EG bör på något sätt framgå regeringsformenav
för göra tydligt betydelsefull information grundläggandeatt att om
förhållanden i svenskt samhällsliv även i ordning änges annan genom
vår författning. Medlemskapets betydelse medför också detstora att
bör komma till uttryck redan i l kap.

Genom vårt förslag klargörs regeringsformens bestämmelseratt
icke reglerar gemenskapsrättens ställning och verkan i Sverige, utan

det uteslutande sker gemenskapsfördragenatt och demgenom ur
härledda principer. Vid medlemskap kommer faktiskt denett rent
svenska samhällsordningen regleras två sinsemellan delvisatt av
skilda rättsystem med olika den nationella rättsordningenursprung;
med beslut i den ordning regeringsformen föreskriver ochsom
gemenskapernas rättsordning med beslut i den ordning följersom av
främst Romfördraget. Det bör gemenskapernas synpunktur vara
värdefullt gemenskapsrättens särskilda karaktär på detta iatt sätt, vart
fall indirekt, framgår. Men svenskäven synpunkt kan det ligga ettur
betydande värde i distinktion görs mellan de båda rättssyste-att en

Med föreslagnaden lösningen markeras den nationella rätts-attmen.
ordningen i lämnas orubbad den förstort ävenatt utrymmemen ger
gemenskapsrätten verka. Det bör i sin göra tydligt frånatt tur att
svensk sida betraktas EG-samarbetet låt unikt,ett,som vara
samarbete mellan inte medför någon de nationellastaterna som
rättssystemens upplösning.
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föreslagna regeln bör fullt tillgodose gemenskapsrättensDen ut
lojalitetskrav i det den uttryckligen slår fast ingen bestämmelseatt att
i grundlag eller lag hindrar gemenskapsrätten erhålla detattannan
genomslag uttryckligen ellerden kräver EG-domstolensom som
uttalat den har.att

paragrafen också tydligt förpliktelser följerI uttalas deatt som av
gemenskapsfördragen skall iakttas här i riket. På så sätt t.ex.ges
svenska domstolar grundlagsstöd för tillämpa principenatt om
gemenskapsrättens företräde framför svensk lag.

utforma allmän regel på föreslagna kan främstMot det sättetatt en
anföras gemenskapsrätten fullt härden kan genomslagatt synas ge

vad framtida utveckling gemenskapema kan kommaoavsett atten av
innebära. Vi vill då åter betona vad vi redan tidigare har sagt,
nämligen såvitt gäller de gemenskapsfördrag gäller vidatt som en
svensk anslutning och Sverige då tillträder kan på demsom en- -
grundad, oönskad, rättsutveckling inte förhindras genommen av oss

sådansvenska grundlagsbestämmelser. Vår möjlighet förhindraatt en
påutveckling i stället villkor andra medlemsstaterär att samma som

aktivt deltaga i berednings- och beslutsprocessenden gemensamma
föreslås fattas med tillämpningoch särskilt då det beslutatt, att av

artikel 235, förslag går vitala svenska intressen.rösta emot emotsom
ändringar idet däremot gäller framtida överenskommelserNär om

med-gemenskapsfördragen måste sådana ratificeras samtligaav
ställningligger således alltid i riksdagens handlemsstater. Det att ta

till och i samband därmed de konsekven-sådana ändringar överväga
ha.i konstitutionellt hänseende ändringarna kanser som

innebär således endast Sverige kanvalda formuleringenDen att
Vi avstått från föreslå det itill gemenskapema. haranslutas att att

avgöranderegeringsformen Sverige EG-medlem. Detuttalas äratt
villkorad grundlagsbe-skälet för på detta införasätt närmastatt en

vi redovisat tidigare, undvikastämmelse de skälär attatt, somav
formligt grundlags-konsekvensermedlemskapet och dess ettges

medlemskapförpliktelserskydd. Bestämmelsen de ettattanger som
överlåtelse beslutsbefogenhet harmedför gäller ägt rum, varavom av

riksdagen beslutarockså följer förpliktelsema upphör gällaattatt om
befogenheterna. skäl deåterta de överlåtna Ett äratt annat att

EG-med-grundlagsändringar behövs för svensktgöra ettattsom
två beslut på sidorlemskap möjligt måste vidtas ömsegenom om

medlemskapsförhandlingama ochriksdagsvalet 1994. med EGNär
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dess medlemsstater kan avslutas kan emellertid inte med säkerhetnu
bedömas. inte heller står det klanännu när den folkomröstning skall
hållas skall fråganavgöra svenskt medlemskap.ettsom om

stårDet klart lösningden förordar kan leda tillsägas viatt att
i viss utsträckning får innebär del deett system attsom en av normer

kommer gälla här inte kommer kunna härledas deatt attsom ur
överordnade i regeringsformen i stället erhålla sinutannormerna
legitimitet den särskilda gemenskapsrättens principer. Somur
tidigare har utvecklat är det emellertid oundviklig konsekvensen av

medlemskap.ett
Det bör slutligen betonas förslagvårt till bestämmelse i l kap.att

RF avfattatär så även övriga grundlagar omfattas. principiellaDeatt
vi fört gemenskapsråttens särskilda karaktär ochresonemang som om

svenska utgångspunkter ställer sig naturligtvis på intet sättom
annorlunda när det gäller tryckfrihetsförordningen eller yttran-
defrihetsgrundlagen. Successionsordningen berörs däremot över
huvud inte EG-medlemskap. Vi har också dettaget ett ansett attav
bör möjligt bestämmelse i regeringsformenattvara genom en ge

för gemenskapsrättens ställning förhållandeäven i tillutrymme tryck-
frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen även de ärtrots att
grundlagar och därmed har konstitutionella valörsamma som
regeringsfonnen. Den sist nämnda grundlagen är ändå överordnad i
den meningen det den delsär förlänar de båda övriga lagarnaatt som
deras karaktär grundlag 1 kap. 3 § RF, dels hur deävenav anger
övriga grundlagama får ändras 8 kap. 15 § RF.

Sammanfattningsvis förordar vi alltså det i kap.l RF införsatt en
allmän regel uttryckligen medlemskap i EG. såledesDet ärsom avser
fråga sådan författningsteknisk lösning i våra direktiv s.om en som
7 innebäraangetts att

analysera vilka våra nuvarande grundlagsbestämmelserav som
skulle beröras medlemskap lämna dem i huvudsakettav men
orörda och i stället komplettera dem med några på EG-nya,
medlemskapet särskilt inriktade bestämmelser. Dessa bestämmelser
skulle få karaktären specialregler i förhållandet till medanEGav
våra interna regler förhållande till internationellaoch vårt andra

inte skulle påverkas.organ

Det innebär således kapitel 5-10vi i följande kapitel främstatt
kommer på deredovisa vilken påverkan medlemskap kan haatt ett
förhållanden i grundlagsbestämmelser viregleras skilda attsom men
i huvudsak inte lämnar några förslag till ändringar i dessa bestämmel-

viktigasteDen ytterligare förändring vi föreslår självarörser. som
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bestämmelse i 1 kap. RFvårt förslag tillförförutsättningen att ny
i 10 kap.i reglernaalltså ändringartillämpning. gällerDetskall äga

vidarefall EGbeslutsbefogenhet till i detta se5 Överlåtelse§ avom
ändringar påföreslåendastövrigt kommerkapitel 6. I ettatt par

då bestämmelsergällertryckfrihetsförordningen. Detpunkter i som
tillmed hänsynde,utformade ävenså kategorisktår tagenatt
förvisstskulle kunna lämnaföreträdesprincipen, utrymmeett

gäller.osäkerhet vad somom
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4 Statsskickets grunder vid ett

EG-medlemskap. 1 kap. RF

Sammanfattning Redan i regeringsformens inledande portal-
paragraf sammanfattas några de viktigaste grunderna för vårtav
statsskick demokrati folkstyrelse, fri åsiktsbildning, allmän och
lika rösträtt, representativt och parlamentariskt statsskick, kom-
munal självstyrelse och lagbundenhet i offentlig maktutövning. -
Vi konstaterar EG-medlemskap måste sägas medföra vissett en
försvagning riksdagens ställning det centrala statsorganetav som
och begränsning den kommunala självstyrelsen på någraen av
områden. Vår slutsats är emellertid de svenska grunddragatt som
uttrycks i l kap. l § RF alltjämt kommer sin giltighetägaatt om
Sverige ansluter sig till EG-samarbetet.

Grunderna för vårt statsskick regleras i regeringsformens första
kapitel. De sammanfattas översiktligt redan i detta kapitels första
paragraf därigenom kan betecknas vår regeringsformssom som
portalparagraf

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på

allmän och lika rösträtt. Den förverkligas representativtettgenom
och parlamentariskt statsskick och kommunal sjålvstyrelse.genom

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Denna paragraf anknyter till den mycket långa tradition bådeav
konstitutionalism och folklig medverkan i landets styrelse ärsom
utmärkande för Sverige. Traditionen konstitutionalism innebär attav

aldrig haft furstevälde det absoluta slag de flesta andraett av som
europeiska länder någon tid tvingats uppleva komäven hotandeom
nära sådant under slutet stonnaktstiden. riksdagEn har iett av
princip hela tiden funnits i Sverige balanserande kraft.som en
Traditionen folklig medverkan i statsstyrelsen ligger i vi alltidattav
hade självägande bondeklass uttryckligenöver seklenen som var
företrädd de fyra stånden i den fyrståndsriksdagettsom av som
avvecklades för 130 år sedan.
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efter förstakonstitutionella utvecklingen i landet hade årenDen
nått fram till allmänt accepterande denvärldskriget i realiteten ett av

lika för ochordning alltjämt gäller och allmän rösträtt mänsom
parlamentarism för den maktdelningkvinnor liksom i stället som

Regeringsformens skrivnalänge dessförinnan präglat statsskicket.
till fullo realiteter först i sambandregler anpassades dock till dessa

efter andra världskriget.grundlagsreformema decenniernamed
uttryckligt iprincip markeras sålunda och klartFolksuveränitetens nu

Riksdagen framhävs det centralagällande 1 kap. 1 § RF. som
påregeringen skall grunda sin ställning dessstatsorganet; samman-

inför den.sättning och ansvara
regeringsforms bestämmelsergenomgång hur vårVid aven

EG-medlemskap det naturligt särskiltpåverkas eventuellt är attettav
statsskick berörs justuppehålla sig vid själva de grunder för vårt som

på grunder i detta kapiteli kap. Vår uppmärksamhet dessa1 1 § RF.
liksom på lagbundenhetskall koncentreras på demokratin principsom

ioffentliga maktutövningen och kommunal självstyrelse;i den tre
5 grundläggande fri- och rättig-kapitel i kapitel deomsenare -

offentlighet och i kapitelheterna, i kapitel 9 allmänna handlingarsom
särskilt viktiga för10 tryckfrihet skall andra likaledes grunderom -

vårt statsskick behandlas.

4.1 principDemokratin som

inten-pågår för närvarande i Sverige liksom överallt i världenDet en
förutsättningar i framtid.siñerad diskussion demokratins enom

stigandeflera faktorer. just detdiskussion bestämd En ärDenna är av
pågåruppstår mellan den globaliseringberoende stater somsom -

också fortsatta utveckling. Andraoch i sin påverkar EGstursom--
vilka vi intefaktorer bakom detta intensifierade demokratiintresse,

uppehålla vid, dels de erfarenheterhar anledning ärnärmareatt oss
de försökerflera tidigare auktoritärt styrda länder gör närnusom

tilltrodemokratiska dels upplevelser minskadetablera desystem, av
institutioner många historiskt väl förankrade demo-till etablerade som

kratier, inklusive Sverige, haft på tid.senare
demokratidiskussion förkapitel berörde vi i korthet denI 1 som

förs inom och fokuserad på EGsnärvarande EG är egensom
utförligorganisation. ligger inte i vårt uppdrag föra någonDet att

nuvarande konstitutionutvärderande diskussion sig EGsvare om
reforrnlinjer diskuterats. det angelägeteller olika Däremot ärsomom

diskussion förenlig-för understryka, bakgrundatt mot omoss av en
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heten mellan vårt statsskicks nuvarande grunder och svensktett
EG-medlemskap, vi inte uppfattar EG odemokratiskatt som en
organisation.

Statscheferna i EGs medlemsstater förklarar i inledningen till
Enhetsakten sig medvetna det vilar på Europavara om ansvar som
särskilt detnär gäller ge uttryck för displayto demokratiskaatt
principer och respekt för de rättsprinciper och mänskliga rättigheter

värnar I Maastrichtfördraget, artikel F, uttalasstaterna bl.a.som om.
unionen skall respektera den nationella identiteten hos medlems-att

statsskick grundas på demokratins princip.staterna, I kommis-vars
sionens till det europeiska rådets imöte Lissabon 26-27denrapport
juni 1992 gemenskapernas utvidgning ocksåsägs med-attom nya
lemsstater måste uppfylla grundläggande villkor europeisktre
identitet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. förblirDet

utmärkande drag för EG, liksom självfallet ñrett Europarådet och
för Nordiska rådet, gemenskaperna, i till många andraatt motsats
internationella organisationer Sverige för närvarande är medlemsom

endast omfattar demokratier.av,
En linje i den fortlöpande diskussionen inom gemenskaperna kring

demokratiproblemen såsomär, framhölls i kapitel koncentrerad på
frågan Europaparlamentets ställning, på hur denna direktom
folkvalda församling skall betydande roll i EGsges en mera norm-
givande verksamhet. lagstiftandeEtt Europaparlament stärker givetvis
den demokratiska karaktären hos EG organisation. Men ettsom
problem dock iär grad Europaparlamentet ökadatt samma som ges
lagstiftningsmakt deundandras nationella parlamenten det infly-även
tande de i dag har regeringamas, och därmed ocksåsom genom
rådets, beroende dem.av

En linje i denna demokratidiskussion sinhar tyngdpunkt påannan
närhetsprincipen och därmed också på de enskilda medlemsländernas
kompetensområde. Resonemangen kring subsidiaritetnärhet intehar
främst mål stärka själva gemenskapsorganisationens demokra-attsom
tiska karaktär i stället bidraga till gemenskapernas folkligautan att
förankring stärka medlemsstaternas, och därmed derasattgenom
parlaments, ställning. Det skall ske dels underlåtaattgenom gemen-
skapsâtgärder än sånär bedöms nödvändigt, och därmed bevaraannat
nationernas lagstiftningskompetens och kanske till och med återföra
sådan kompetens till den nationella nivån, dels om gemensamma-
åtgärder är nödvändiga välja det slags åtgärder störstsom ger-
nationellt handlingsutrymme.
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demokratidiskussion anknyter tilllinje i internaytterligare EGsEn
liv. gällerpolitiskt Detcentral i svensktlänge varittradition somen

beslutspro-kontrolltill insyn i ochalltså allmänhetens möjlighet av
i juniEG-parlamentetförtjänabl.a. nämnasDet kan attattcesser.

rådetsförordarbetänkande1992 behandlade attett samman-som
Giovanni-offentliga deskalli lagstiftningsfrågorträden vara

Än insyndiskussionövergripandeviktigare är denrapporten. om -
MaastrichtfördragetföregickEG-terminologimed transparens som-
kommissionenintensifieras. Såväl inomkommitdärefteroch att som

fram förslag till hur allmänhetenspågår arbete medrådet att taett
irådets i EdinburghEuropeiska möteinsyn förbättras. Detkan

i frågan vidareflera viktiga beslut se1992 fattade ocksådecember
kapitel 9.

sig tillEG bekännerSammanfattningsvis skall det sägas att
hållningmotsvarandeprincip och kräverdemokratin stateravensom

sak gemenskapernasvinna medlemskap. En ärönskar attannansom
är än denskilda maktcentra i beslutsprocessenbetoning en annanav

svenskt perspektiv äriögonenfallandehos Mestgäller ettuross.som
verksamhet liksomrättskapandestarka ställning ochEG-domstolens

utnyttjar möjligheteninte sällansvenskt perspektiv,domstolen,att ur
EG-institutionerna, ocksåbeslut fattatsunderkännaatt menavsom

betydelse huvudöverbetoningen råttssystemetsden starka taget.av
framtida utformning i SverigestyrelseskicketsdemokratiskaDet

svensktavseenden förändrasi olikakommer säkerligen ettatt genom
ställ-förändring gäller riksdagen. Desscentralmedlemskap i EG. En

försvagas.formelltkommercentralaning det sett attstatsorganetsom
lagform, och därmedfordrarregeringsformenenligtNormer som

medlemsstaternaskunna bestämmasriksdagsbeslut, kommer att av
handlanderegeringarsi rådet, låtbeslutregeringar attvaragenom

kontroll. delparlamentarisk Ennaturligtvis underkastatär norm-
tillalltså från parlamentet denöverflyttasgivningsbefogenheter

deltagande i rådet.dessverkställande makten genom
internatio-med andrai jämförelseinnebär vidare,EG-samarbetet

handlingsfrihet,riksdagensöverenskommelser begränsarnella som
medborgarnasprincipiellpå två plan. En ärbetydelsefulla skillnader

med direktutsträckningi visshandlande kommer styrasatt av normer
valdaordning demi änbeslutaseffekt represen-genom avannansom

samarbeteti internationellakaraktären detgällerEntanter. annan
EG-samarbetet. Intevittomspännadesåinget är avens summansom

påtagit sigåren harSverigeövriga förpliktelserde genomgenomsom
till sintordeEES-avtalet undantagetingångna traktater om---
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fattning dem följer EG-anslutning.motsvara som av en
EG-samarbetet innebär vidare den svenska regeringens in-att

flytande på så blir begränsatsätt kan komma beslutasatt attnormer
regeringen kan hållas ansvarig därför. gårDet alltså inteattutan ens
den offentligasäga makt utövas gemenskapernasatt att som genom

normgivning utgår från folket på sätt när regeringensamma som
i mellanstatligt samarbete träffar för riket bindande avtal i ochannat
med det regeringenär införmed riksdagen handlaratt som ansvar
för Sveriges räkning. traditionelltI mellanstatligt samarbete kan rege-
ringen bestämma den traktat bör undertecknas ochattom anser en
den kan också avgöra den framönskar lägga traktaten förom
godkännande riksdagen kan välja inte den.att accepteraav som
Slutligen kan regeringen, riksdagenäven lämnat sitt godkännan-om

väljade, avstå från ratificera traktaten. Inom EG-samarbetetatt att
däremot kan den svenska regeringsföreträdaren i flertalet fall inte
hindra beslut fattas i rådet och hamna i minoritet i frågaatt ett om
dess innehåll. Det beslut rådets majoritet fattar binder likvälsom
Sverige och svenska medborgare. Bara högst undantagsvis gäller en
liknande ordning i internationellt samarbete Sverige deltarannat som
i och i dessa fall är det oftast mycket begränsad beslutanderätten som
överlåtits.

Det kommer alltså ske viss försvagning i riksdagens ställningatt en
svenskt imedlemskap Samtidigt börEG. dock vissa andraettgenom

förhållanden påpekas inrymmer fortsatta möjligheter för riks-som
dagen spela roll ändå sig den förutsättsnärmar iatt en som som
regeringsformen. Flera centrala politikområden står alltjämt utanför
gemenskapsarbetet. Dessutom sker del EGs normgivningstoren av

direktiv, varvid de svenska har hur detavgörastatsorganen attgenom
fastlagda målet skall uppnås. finns ocksåDet anledning denatt tro att
diskussion vi berört närhetsprincipen kan bidra tillsom nyss om en
utveckling frånbort detaljreglerande direktiv och därmed vidga de
nationella parlamentens beslutsutrymme. Slutligen kan det också

riksdagenssägas verksamhetsområde utvidgas svensktatt ettgenom
EG-medlemskap i så måtto riksdagens insyn i och möjligheter attsom
påverka olika europeiska problem självfallet kommer ökaatt som en
följd sådant medlemskap.ettav

finnsDet vidare för Sveriges del anledning räkna riksdagenmed att
kommer på löpande inkopplad,sätt ock i formelltatt ett vara om
rådgivande funktion, i många de ärenden den svenskaav som
regeringen är med besluta sina i rådet.att representanterom genom
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uppdrag huri denna utrednings övervägaligger sålundaDet att
Förslag häromaktiv roll i EG-samarbetet.riksdagen kan spela en

framlägges i kapitel ll.
förändring och för-vad härVår slutsats blir, sagtstrots omsom

folkstyrebekännelse till ochsvagning i riksdagens ställning, denatt
alltjämt kommerdemokrati, kan utläsas 1 kap. 1 § RF, attursom

Sverige blir medlem EG.äga sin giltighet ävenom av

maktutövningens4.2 offentliga lagbundenhetDen

offentligaportalparagrafs tredje stycke, denBestämmelsen i vår att
så det endastunder lagarna skall inte tolkas ärmakten utövas att av

binder de offentligariksdagen beslutade föreskrifter Desom organen.
föreskrifter lägre konstitutionell valörskyldiga följaär ävenatt av

sedvanerättsliga regler. kanliksom också beakta Man säga attatt
irättsordningen. den kan redan daglagarna här med Iär synonymt

efterinternationella överlåtelseingå beslutatsnormer som av organ
10 5 Internationella kon-normgivningsmakt enligt kap. § RF.av

ha betydelse vid tolkning och tillämpningventioner kan dessutom av
regeringsformensavgörande innebördensvenska Dennormer. av

offentliga maktutövningenföreskrift i denna del således denär att
normbunden, dvs. den skall enligt på förhandskall utövasvara

offentligt stårbestämda, fastlagda kriterier. över rätten.Inget organ
främsta syfte således undvika ovidkommande hänsyn ellerDess år att

kriterier lika fall behandlas lika.godtyckligt valda och säkraatt att
normbunden jfrgemenskapsrätten i hög gradVi konstaterar äratt

avsnitt 1.2.2 dess legalitets- ochvad i kapitelsagts omsom
medlemskap därför inte på någotrâttssäkerhetsprinciper och att ett

det väsentliga i detta stadgande.sätt bör äventyra

4.3 självstyrelsen ochDen kommunala
beskattningsrätten

för demokrati vår höga gradEtt karakteristiskt drag svensk är av
redovisats redankommunal självstyrelse. framgår,Den som ovan, av

folkstyrelsen förverkligas b1.a.1 där det den svenska§ sägs att
riketkommunal självstyrelse. 7 slås därefter fast II § attgenom

finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i
i styckekommunerna valda församlingar andrautövas samt ett attav

uppgifter.får skatt för skötseln sinaKommunema taga ut av
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central fråga åtagande, inom förEn är EG-sam-statensom ramen
arbetet, genomföra viss politik eller viss åtgärd kan kommaatt en en
i konflikt med principen kommunernas självstyrelse.om

Vid RFs tillkomst underströks den kommunala självstyrelsenatt
utgör grundstenama för den svenska demokratin 197326KUen av

39. Någon definition begreppet återfinns dock inte i förarbe-s. av
till RF. Frågan den kommunala kompetensens närmaretena om

omfattning kan angripas utifrån skilda synsätt. Ett är närmast
naturrättsligt influerat och utgår från finnsdet sektor inomatt en
vilken inte besluta och däräger angelägenhetema i stället skötsstaten

kommuninnevånamas valda Ettrepresentanter. annat, motsatt,av
innebär kommunernas kompetenssynsätt på alla områden grundaratt

sig på delegation från statsmakten. Förarbetena till RFen synes
frånutgå båda i olikanärmast synsätten, än utsträckning, haratt om

sitt berättigande. I 197390 190 konstateras å sidan attprop. s. ena
det är

lämpligtvarken eller möjligt gång för alla dra orubbliga ochatt en
preciserade i grundlag kringgränser kommunal självstyrelse-en
sektor. Arbets- och befogenhetsfördelningen mellan ochstat
kommun måste i stället i vid omfattningganska kunna ändras i takt
med samhällsutvecklingen.

å sidanMen det sägs andra också att

grundläggande betydelse för kommunernas kompetensAv är
emellertid de sina särskilda åliggandenutöver har fri sektoratt en
inom vilken de kan ombesörja angelägenheter. dettaInomegna
område ñnns alltså för initiativrätt.kommunal Dennautrymme en
initiativrätt kan bilda kärna i den kommunala självbestäm-sägas en
manderätten bör komma till klart iuttryck RF.som

Uttrycket kommunal sjålvstyrelse, sades det vidare

visserligenär obestämt, det kan likväl belysande detnärmen anses
gäller uttryck åt principen självständig och inom vissaatt ge om en

fri bestämmanderätt för kommunerna.ramar

Stadgandet i kap.1 l § RF kan således existensensägas garantera av
fri kommunal sektor med fri beslutanderätt, bestämmeren men

däremot inte för denna sektor.gränserna

Beträffande gränsdragningen i 8 5sägs endast kap. § RF att

Grunderna för ändringar i rikets indelning i kommuner samt
grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer

föroch den kommunala beskattningen bestämmes i lag. I lag
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befogenheter i övrigtockså föreskrifter kommunernasmeddelas om
deras åligganden.och om

således intryck kommunernasstadgande närmastDetta attger av
helt bestäms statsmakten.verksamhet av

statlig och specialreglerad kommunalmellan verksamhetGränsen
påminnasockså rörlig. kanverksamhet är Det att t.ex.om men-

från tillgymnasieskolan flyttats den statliga dentalsjukvården och
riktning.polisväsendet flyttats ikommunala sektorn och att motsatt

fria special-mellan kommunernas sektor och denMen gränsenäven
rörlig. Till friakommunala verksamheten kommunernasreglerade är

fastighetsförvärv fas-för närvarande hänföras ochsektor kan
kollektivtrafik, hamnväsende, biblioteks- ochtighetsförvaltning,

fritidsverksamhet HolmbergStjemquistmuseiväsende, idrotts- och
initiativrätt varje266. Innebörden kommunernas är attavs.

verksamhet för tillgodose kommun-har bedrivakommun rätt attatt
angelägenheter, så dessa angelägenheter harmedlemmarnas intesnart

särskilda författningar kurs. här.reglerats a.st.,genom
Även beslutade kommunallagen 1991900 bestämsi den nyligen

negativt, sådanabefogenhet dvs. denkommunernas allmänna avser
någoninte enbart skall handhasangelägenheter av annan.som

landsting får själva ha hand sådana angelägen-ochKommuner om
ellerintresse har anknytning till kommunensheter allmäntav som

inteeller deras medlemmar och skalllandstingets område som
landstingkommun,handhas enbart ett annatstaten,av en annan

eller någon 2 kap. 1 §.annan

med den kommunalakommunala beskattningsrätten hörDen samman
fria bestämmanderättkommunernassjälvstyrelsen på så sätt att

ekonomiskade har genomföra sinagivetvis förutsätter attatt resurser
beslut.

unionenekonomiska och monetära kommer detför denInom ramen
ekonomiska politik. Så kommerställas krav på medlemsstaternasatt

tvingas hålla sina budgetunderskott påmedlemsstaterna bl.a.att en
får intenivå. budgetunderskott större änviss låg Statens trevara

statsskulden får inte överstiga 60ochBNP procentprocent avav
Excessive-Deficiti Protocol the Procedure.BNP artikel 1 on

budgetunderskottet och den samladeHärmed det samladeavses
inbegripet och lokal förvaltning artikel 2statsskulden, dvs. regional

i protokoll.samma
dettill kan således bära fullaförhållande EG sägasI ansvaretstaten

därförfinanserna. inte otänkbartñr de kommunala Det äräven att
utfärda förskrifter för den kommunala ekonominkan tvingasstaten
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för uppfylla sina åtaganden. konstitutionellt intresse dåAv äratt
det fallet det skullenärmast nödvändigt med beslutatt anses om

högsta tillåtna kommunala skatteuttag.
7Stadgandet i 1 kap. § RF är principstadgande ochett garanterar

enligt intemotiven varjeatt kommun helt obunden kan bestämma
skatteuttagets storlek prop. 197390 231. Frågan dåär hurs.
ingripande restriktioner kan läggas på den kommunala beskat-som
tningsrätten.

1976I års kommunalekonomiska utrednings betänkande SOU
förenligt197778 kommunalt skattetak principiantogs att ett var

med grundlagen, det framhölls också i högre gradatt ettmen
skattetak innebär faktiskt begränsning för kommunutrymmeten av en

sinahandha uppgifter, desto betänkligare blir åtgärden frånatt
konstitutionell synpunkt 446.s. åren 1991För 92 gäller just ett-
statligt bestämt tak för den kommunala beskattningen, enligt lag
1990608 tillfällig begränsning kommuners rätt skatt.att ta utom av
Vid beredningen det lagstiftningsärendet uttalade lagrådet bl.a. attav

Det förhållandet grunderna för den kommunala beskattningsrät-att
enligt 8 kap. 5 § regeringsfonnen skall bestämmas i lag iten

förening regeringsformenmed inte innehåller några garantier föratt
den skall lämnas oinskränkt vid handen vissa be-att attger

gränsningar får göras. Frågan hur långtgåendeär de får vara.

frågan, fortsatteDen lagrådet, får bedömas

med hänsyn till och omfattningen inskränkningarna tillocharten av
den tid under vilken de skall gälla. vissa blirInom emellertidramar
gränsdragningen politisk rättslig fråga.änen snarare en

Lagrådet fann föreslagnade inskränkningarna inte gick vadutöveratt
från konstitutionell synpunkt fick möjligt att accepterasom anses

1989902150, bil. 44,prop. 32 f. Konstitutionsutskottet, is.
finansutskottet,yttrande till och finansutskottet instämde i lagrådets

slutsatser FiU 29, 20.s.
Vår bedömning förpliktelserär de Sverige kan kommaatt attsom

åtaga sig inom för EG-samarbetet knappast kan riskera attramen
inskränka den kommunala självstyrelsen i sådan utsträckning denatt
inte längre verkligt förhållande. EG-samarbetet gällermotsvarar ett
än så länge avgränsade områden och berör endast i marginell
utsträckning de områden friaden kommunala sektorn omfattar.som
Exempel på områden berörs dock kommunala stödåtgärderärsom
och kommunal upphandling. förtjänaDet kan nämnas den in-att
verkan gemenskapsrätten därvidlag har aktualiseras redan medsom



108 Statsskickets grunder vid EG-medlemskap SOU 199314ett

EES-avtalet. riksdagsbehandlingen EES-avtalet uttaladeVid av
konstitutions- ioch EES-utskotten begränsningar lag kom-att av

landstingens möjligheter godtagbartoch lämna stödattmunernas var
från konstitutionella utgångspunkter l99293rEUl 83. frågaIs.

fann ñnans-kommunal upphandling och EES-utskotten deattom
upphandlingsförfaranden föreskrivs i EG-direktiv stärkersom
affársmåssigheten offentliga upphandlingen intei den och innebär
någon begränsning vad gäller möjligheterna miljöhänsynatt t.ex. ta
vid upphandling 89 f.a.a. s.

Vad gäller begränsningar i den kommunala beskattningsrätten bör
det inte heller för framtiden finnas anledning räkna med änatt annat

sådana fråga tillfälligtkan komma i led i eko-att ett stramsom en
nomisk politik. Skulle ekonomisk politik kräva detatten gemensam

skatteuttaget minskas drastiskt och för längre tid börsammantagna
emellertid för beskattningsrättengrundlagsskyddet den kommunala
medföra förstadet i hand det statliga skatteutrymmet fåråratt som

vika.ge
Sammanfattningsvis föreligger det enligt vår mening inte heller skäl

föreslå ändringar i kap. i vad gäller den kommunalal RFatt
självstyrelsen.

4.4 Det demokratiska styrelseskicket i framtiden

Vi bärs alltså övertygelse vår folkstyrelse vid svensktatt ettav en om
medlemskap i i sina grunddrag kommer bestå den iEG ävenatt om

ändrasvissa och få inriktning.avseenden kommer Detatt en annan
för avslutningsvis viktigt framhålla dennaär äratt attsom oss

folkstyrelse ändå, vi inte skulle bli medlemmar medäven EG,om av
all sannolikhet förändras följdkommer den globaliseringatt avsom

pågår.som
områdenglobalisering manifesterar sig på många medDagens men

särskild tydlighet det ekonomiska. transnationella bolagStora
tenderar lösgöra sig från tidigare nationella bindningar och levaatt
sina liv enskilda ekonomiskaovanför och oberoende stater;av
transaktioner företas på den internationella kapitalmarknaden som
snabbt sig kännbara påverkar enskilda länders ekonomier. Igör och
denna globaliserad blir små beroendevärld i regeltyp staterav mer

sin omgivning, och därmed också sårbara, än större Istater.av mer
åtminstone två får konsekvenser för dessaavseenden denna utveckling
länders demokratiska styrelseskick.

föraEn konsekvens möjligheterna för den enskildaär attatt staten
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självständig politik helt enkelt minskar. Det färre alternativen attges
välja mellan för lösa de problem utifrån sköljer inatt översom
samhällena. Därmed försämras också väljarnas förutsättningar att
påverka det landets politik. Det kan förväntas ske är attegna som
enskilda får uppleva deras reella suveränitet starkt kommerstater att

reduceras även formelltde inte överlåtit beslutanderättatt tillom
någon överstatlig organisation EGs typ.av

En konsekvens denna globalisering för enskilda ländersannan av
demokratiska styrelseskick år hastigheten i interna politiskaatt staters
beslutsfattande kan behöva ökas på snabbheten i världs-som svar
ekonomins transaktioner. Detta demonstrerades för Sveriges del med

tydlighet i samband med de kriser i vår ekonomistor inträffadesom
medan vårt utredningsarbete pågick hösten 1992. Rytmen i denna
hösts politiska beslutsfattande stred i någon mån denmot rytm som

vid öppenhet, utförliga utredningar, allsidigvant debattstoross
och omsorgsfull förankring.

Sverige bär inte endast på lång tradition konstitutionalism ochen av
demokrati landet därtillutgör femhundranästan år gammalutan en
nationalstat aldrig i sin helhet varit ockuperad främmandesom av
makt och i regel kunnat utveckla självständighet på världs-storsom

För många med dessa traditioner känns självfalletscenen. av oss
dagens förändrade situation för små nationalstater smärtsam. Faktum
kvarstår dock just för är så väl integrerade i ochatt starktstater som
beroende det globala samhället Sverige, måste räknaav som man
med, alldeles är medlemmar EG eller ej, tradi-oavsett attom av
tionella former för demokratiskt beslutsfattande, liksom omfattningen

landets reella suveränitet, framdeles kommer sig former.att taav nya
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5 Grundläggande fri- och

rättigheter. 2 kap. RF

Sammanfattning Gemenskapsrätten företrädeäger framför
nationell och gäller såledesrätt föreäven medlemsstaternas
grundlagar. fri-De och rättigheter skyddas i 2 kap. RF kansom
därför vid medlemskap inte med framgång åberopasett gentemot

gemenskapsrättslig regel. Genom EG-domstolens praxis haren
emellertid gemenskaperna utvecklat fri- och rättig-ett eget
hetsskydd, indirekt bestämmelserna i 2 kap. betydelsesom ger

i förhållande tilläven gemenskapsrätten. Domstolen har förklarat
den sin uppgift de fri- och rättighetervärnaatt attser som som

är för medlemsstaternas konstitutioner liksom degemensamma
framgår internationella konventioner, främst Europa-som av

konventionen skydd för de mänskliga rättigheterna ochom
grundläggande frihetema. Domstolens praxis har också kommit

kodifieras i Enhetsakten och i Maastrichtfördraget. Våratt -
bedömning detär gemenskapsrättsliga fri- och rättighetsskyd-att
det inte står det svenska efter i fråga dess omfattning och närom
det gäller materiellt skydd inskränkningar.mot

Pâ fri- och rättighetsområdet har förhållandet mellan gemenskaps-
medlemsstaternasrätten och författningar kommit ställas på sinatt

flesta medlemsstatersDe konstitutioner innehåller fri- ochspets. en
rättighetskatalog stakar förgränser beslutsbe-ut statsorganenssom
fogenheter. Gemenskapsrätten saknar emellertid sådant kodifieratett
fri- och rättighetsskydd. Vi har i kapitel avsnitt 1.2.3, redovisat att
gemenskapsrätten principiellt gäller framföräven nationell grundlag.

innebär sedan SverigeDet vid medlemskap överlåtit nomigiv-att ett
ningsmakt till gemenskaperna kan beslutad, omedelbartgemensamten
tillämplig, EG-regel inte angripas utifrån det fri- och rättighetsskydd

2 kap. RF såledesDet är avgörande vikt bedöma hurattsom ger. av
grundläggande fri- och rättigheter skyddas inom förramen gemen-
skapssamarbetet.
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5.1 fri- ochdet svenskaKort om

rättighetsskyddet

skydd enbartbestämmelser i 2 kap. RFflertaletDet ett motstora ger
till gälla den enskildede begränsadedet allmänna, dvs. är att

detden offentliga makten. Medförhållande tillmedborgarens
främst riksdagen, vaddels de normgivandeallmänna organen,avses

offentligrâttsliga före-enskilda betungande,beslut förgäller om
dels de verkställandeinte civilrättsligaskrifter alltså normer,

förvaltningsmyndighetema.regeringen ochdomstolarna,organen -
undantagslösagrundläggande fri- och rättigheterna ärFlera deav

vanlig lag.kan inte begränsas Dettill sin karaktär, dvs. de genom
tvång till känna sinreligionsfriheten 6, skyddetl §gäller mot att ge

sådant hänseendekulturellt elleråskâdning i politiskt, religiöst, annat
för opinions-i sammankomsttvång deltagaliksom skyddet attmot

meningsyttring ellerdemonstration ellerbildning eller i attannan
trossamfund ellerpolitisk sammanslutning,tillhöra samman-annan

åsiktsregistrering 3 §2 förbudetför viss åskådning §,slutning mot
förbudet kropps-dödsstraff 4första stycket, förbudet §, motmot

skyddetlandsförvisning och5 förbudetstraff, §, mottortyr m.m.
domstolsprövning frihets-tillför 7medborgarskapet §, rätten av

strafflag och med någraretroaktivberövande 9 förbudet§, mot -
tillfälligaförbudetskattelag 10 §inskränkningar motsamt-

första stycket.domstolar ll §
materiellti sig någotandra sidan inteinnehåller åNågra lagrum

omfattningskyddetstill vanlig lag bestämmaskydd lämnar attutan
ipersonliga integritetenför dengäller skyddetinnehåll. Detoch

stridsåtgär-till fackligastycket, rätten3 andraADB-sammanhang §
fotografers till sinaoch rättförfattares, konstnärers17der § samt

expropriationsersättningtillRegeln i 18 rättverk 19 §§. angerom
till ersättning över-tillförsäkrad råttenskilde skalldenatt menvara

sådan ersättning.grunderna förbestämmatill vanlig laglämnar att
diskriminerings-nämligeni 2 kap. RF,Två bestämmelsernaav

dels riktar sig enbarti det de15-16 särprägladeförbuden i §§, är att
verkställandetill de organen,således inte formelltlagstiftarentill

civilrättslig normgivning.dels ävenavser
Övriga angivet materiellträttigheter harfri- ochgrundläggande ett

gällervanlig lag. Detinnehåll kan begränsas genommen

förenings-demonstrations- ochinformations-, mötes-,yttrande-,-
1-5,friheten 1 §
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skyddet påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation,mot-
husrannsakan och till förtroligarätten meddelanden 6 §,m.m.
skyddet frihetsberövande och för rörelsefriheten i övrigtmot-
8 §,
principen domstolsoffentlighet ll § andra stycket.om-

För begränsning skall få ske måste vissa materiella kravatt en vara
Ändamåletuppfyllda 12 andra§ stycket. med begränsningen måste

godtagbart i demokratiskt samhälle, begränsningen får inteettvara
gå onödigt långt, inte utgöra hot fria åsiktsbildningenden ochett mot
inte ske enbart på grund politisk, religiös, kulturell ellerav annan
sådan åskådning.

Beträffande de positiva opinionsfrihetema i 13-14 §§ ytterligareges
materiella regler för vilka ändamål inskränkning får göras.om en
Yttrande- och informationsfriheten får endast begränsas med hänsyn
till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet,
enskilds anseende, privatlivets helgd, förebyggandet och beivrandet

brott eller särskilt viktiga skäl föranleder det. Friheten att yttraav om
sig i näringsverksamhet får dock begränsas. Mötes- och demonstra-
tionsfriheten får begränsas endast hänsyn till rikets säkerhet, tillav
ordning och säkerhet, till trañken föreller motverka farsot.att
Föreningsfriheten, slutligen, får begränsas endast såvitt gäller
sammanslutningar vilkas verksamhet militär eller liknandeär naturav
eller innebär förföljelse folkgrupp viss vissmed hudfärgav av ras,
eller visst etnisktav ursprung.

Beslut begränsningar ocksåär underkastade vissa förfarande-om
regler l2 tredje stycket§ skyddssystem iträderettgenom som
funktion på yrkande minst tio riksdagsledamöter. Beslut fattas dåav
antingen två beslut med enkel majoritet med minst årsettgenom men
mellanrum, eller beslut med minst fem sjättedels majoritetettgenom

de röstande. särskilda förfarandereglemaDe gäller intedockav
beslut tystnadsplikt i offentlig tjänst, husrannsakan och frihets-om
straff påföljd för viss gärning.som

Tryckfriheten yttrandefriheten i medier,och andra liksom offentlig-
hetsprincipen och meddelarfriheten, behandlas i kapitel 9 10.och

till mellanfolkliga organisationerFrågor överlåtelse rätten attavom
föreskrifter i kapitelbesluta fri- och rättighetsinskränkande behandlas
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rättigheternasfri- och5.2 grundläggandeDe

ställning i gemenskapsrätten

redan konstateratsgemenskapsfördragen är,grundläggandeDe som
förprincipersakorienterade, dvs. dei huvudsaki kapitel anger

politik-inom skildahandlandeinstitutionemasgemenskapernas och
dåreglervissa formellainnehåller ocksåområden. Fördragen men

kompetensfördelningbeslutsproceduren röstregler,frågafrämst i om
institutionernamellan osv..

irättsprinciper återfinnsallmännafå reglerNågra som rymmer
i artikel 4legalitetsprincipenallmännaRomfördraget, främst den men

avseendenpreciseradei någralikabehandlingockså principen om
och konsumentermellan producenternationaliteter i artikelmellan

principenartikel 40jordbrukspolitik iinom samt omen gemensam
allmänna119. dei artikel Menför och kvinnorlika lön män

såsomgemenskapsrättengäller inomrättsprinciper en genom-som -
förproportionalitetsprincip, rättenlikabehandlingsprincip,gående en

utvecklaskommitväsentligthar i alltsig attpart att yttra osv. -
verksamhet serättskapanderättskipande ochEG-domstolensgenom

avsnitt 1.2.2.kapitelvidare
ställningfri- och rättighetemasgrundläggandehar dePå sättsamma

EG-dom-iavgörandenutvecklats. Genomgemenskapsrätteninom
kommit fram.rättighetsskydd växagrundläggandeharstolen attett

praxis5.2.1 EG-domstolens

tidigtavsnitt 1.2.3,i kapitelutvecklasDomstolen har, som
nationellframförföreträdegemenskapsrättensprincipenutvecklat om

Gemenskapsrâtten,grundlagar.framför medlemsstaternasrätt, även
grundläggande fri- ochregler skydd föralltså tidigare saknat omsom

i vilka sådantgrundlagarföre medlemsstaternasrättigheter, gäller ett
enligtdoktrindärför utvecklatEG-domstolen harskydd ofta enges.

detliksomrättighetsskyddkonstitutionemasnationellavilken de -
1950 årskonventioner, främstinternationellaiskydd som ges

och demänskliga rättigheternaför deEuropakonvention skyddom
själva gemenskaps-till delgrundläggande friheterna görs aven-

rätten.
2969, Stauder ..i målförsta gångendoktrin antyddesDenna

målet gällde interättsaktuttalade denUlm. DomstolenStaden att som
mänsk-grundläggandemenligt på deinverkadeinnehöll något som

principerallmännainnefattas i gemenskapsrättensrättigheterliga som
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och skyddas Domstolen.som av
I målet 1170, Intemationale Handelsgesellschaft mbH .. Einfuhr-

und Vorratsstelle iir Getreide und Futtermittel, konstaterade domsto-
len först åter den lag härrör från fördraget,att oberoendesom en
rättskälla, kan på grund sin inte åsidosättas regler inaturav av
nationell lag hur den nationella lagen än gestaltas, gick däreftermen
vidare och uttalade skyddet för grundläggandeatt rättigheter skulle
inspireras de för medlemsstaterna konstitutionellaav gemensamma
traditionerna, tryggas inom för gemenskapens strukturmen ramen
och mål.

En fullödig utformning erhöll doktrinen i mål 473, Noldmera
Kohlen- und Baustoffgrosshandlung .. Kommissionen. I sin dom
uttalade domstolen grundläggande rättigheteratt är integrerad delen

de allmänna rättsprinciper efterlevnad domstolen harav attvars
bevaka. När domstolen fullgör den uppgiften, hette det vidare, har
den hämta inspiration från de föratt medlemsländerna gemensamma
konstitutionella traditionerna och kan inte upprätthålla åtgärder som
är oförenliga med de grundläggande rättigheter stadgas ochsom

i dessa konstitutioner.garanteras Påstaters sätt, fortsattesamma
domstolen, kan sådana internationella konventioner för skydd deav
mänskliga rättigheterna medlemsstaterna medverkat till ellersom
undertecknat tillhandahålla riktlinjer skall följas inomsom gemen-
skapsrättens ram.

viktDen EG-domstolen tillmäter medlemsstaternas fri- ochsom
rättighetsskydd blev än tydlig i mål 4479, Haur-målet,mer som
gällde förordning förbjöd viss nyplantering vin. Till fråganen som av

förordningen stred skyddet för äganderätten i detmot aktuellaom -
fallet i den tyska författningen citerade domstolen för första gången-
uttryckligen vissa relevanta stadganden i den tyska, irländska och
italienska författningen liksom också bestämmelser i Europakonven-
tionen för visa äganderätten kunde begränsasatt hänsynatt tillav
allmänna intressen och den aktuella förordningen inte gickatt utöver
de begränsningar allmänt tillåtna.som var

I litteraturen därefter domstolen skulle varjeantogs att acceptera
fri- eller rättighet skyddas konstitutionellt i någon med-som av
lemsstatema se Hartley 136.t.ex. s.

Senare rättspraxis tyder emellertid på så inte kan sägasatt vara
fallet. I målen 4687 och 227 88, Hoechst AG . Kommissionen hade.
kommissionen tillämpat förordning rådet utfärdat med stöden som av
Romfördragets konkurrensregler. Kommissionen hade skäl att
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rörandebl.a.förfaranden,samordnadeförekommisstänka detatt
företadärföroch beslötPVC-branschen,prissättning inom att

området.inomverksammaföretaghos fleraundersökningar som var
tilltillträdekommissionensAG vägradeHoechst representanter

olagligfrågadetgällandeoch gjordeföretagets lokaler att om envar
inte baraskyddgrundlagen ansågstyska mothusrannsakan. Den ge

Domstolenlokaler.i företagsbostäder ävenhusrannsakan i utan -
okränkbarhettill hemmetsgrundläggande råttkonstaterade att en
inomerkännasbostad måstefysiskasåvitt gäller gemen-personers

lagarför medlemsstaternaseftersom det ärskapsrätten, gemensamen
domstolen,fortsatteemellertid inte företag,gällerprincip. Detsamma

medlemsstater-mellanobetydliga skillnaderfinns inteeftersom det
skyddgradenochgällerdetnärrättssystem arten somavnas

myndighetersoffentligafråningripandenaffärslokalertillerkänns mot
medi den delensittavslutade attDomstolensida. resonemang

tillanledningEuropakonventionen inteiartikel 8konstatera att gav
slutsats.någon annan

ståndpunktnuvarandegemenskapsrättensSammanfattningsvis kan
lagnationellframförgällerGemenskapsrättenföljande.sågas vara

rättigheterFri- ochvalör.konstitutionelladessoberoende somav
åberopasintekan såledesnationell lag gentemoti engaranteras

fri- ochgrundläggandeskyddet för degemenskapsrättslig regel. Men
Degemenskapsrätten.självaintegrerad delrättigheterna är aven

innehållochomfattningoch rättigheternasgemenskapsrättsliga fri-
området kan sägastradition pådensin delsibestäms varatur somav

i dessasuttrycktillkommerochför medlemsstaterna somgemensam
områdetpåkonventionerinternationelladelsgrundlagar, somav

Europakonventionen.särskilttill,medverkatharmedlemsstaterna
och rättig-fri-domstolen inomförtjäna nämnaskanDet attatt

domstolar, intefrån nationellatryckunder visstområde ståttheternas
Bundesver-författningsdomstolen,federalatyskafrån denminst

Intemationale1l70,måletnämndafassungsgericht. I det ovan
nöjde sig denförhandsbeskedsmâl,Handelsgesellschaft, ettvarsom
beskedEG-domstolensinte meddomstolen utanfrågandetyska

viss EG-fråganförfattningsdomstolentill den tyskahänsköt enom
rättighetsskyddet.fri- ochtyskamed detförenlighetförordnings

saknadegemenskapemaBundesverfassungsgericht uttalade ettatt
norrngivandegemenskapernasinför vilketparlamentdirektvalt

saknadeocksågemenskapemaochansvaradeinstitutioner att en
så längeslutsatsDomstolensrättighetskatalog.kodifierad att somvar
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gemenskapema saknade med den konstitutionentyska jämförbartett
rättighetsskydd så kunde domstolen bedöma gemenskapsreglers
giltighet utifrån det tyska rättighetsskyddet Hartley 224 ochs.
Neville Brown 305 f. Beslutet har kommit bli käntatts. som so
lange-beschluss Sedan EG-domstolen gått vidare i sitt erkännande

grundläggande fri- och rättigheter del gemenskapsrättenav som en av
har den tyska författningsdomstolen år 1986 uttalat så längeatt
gemenskapsrättens fri- och rättighetsskydd tysk standardmotsvarar
kommer den avstå från pröva gemenskapsreglers förenlighetatt att
med den tyska författningen mål Wünsche Handelsgesellschaji,
Hartley 224 f och Neville Brown 307. Det beslutet har kommits. s.

bli känt lange-beschluss II.att som so

5.2.2 Kodiñering EG-domstolens praxisav

Domstolens praxis har dessutom kommit kodiñerasatt genom senare
ändringsfördrag och på sätt. I förklaringannat en gemensam av
Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 5 april 1977 sägs
bl.a. institutionerna understryker den väsentliga betydelse deatt som
fäster vid upprätthållandet de grundläggande rättigheterna, såav som
de särskilt framgår medlemsstaternas författningar ochav av
Europakonventionen.

I inledningen till Enhetsakten medlemsstaternasågs föresatt sigatt
främja demokratin på grundval de grundläggande rättigheteratt av

erkänns i medlemsstaternas konstitutioner och lagar, i konven-som
tionen skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggandeom
frihetema och i den europeiska sociala stadgan.

Maastrichtfördraget, slutligen, innehåller i de inledandeen av
artiklarna .2 följandeF deklaration.

Unionen skall respektera grundläggande rättigheter allmännasom
gemenskapsrättsliga principer, sådana rättigheterdessa garanteras
i Europakonventionen skydd för mänskliga rättigheter ochom
grundläggande friheter, undertecknad i Rom den 4 1950,november
och sådana de framgår medlemsstaternas konstitu-av gemensamma
tionella traditioner.

Det kan nämnas EG-parlamentet föreslagit Unionsfördragatt att ett
skulle innehålla gemenskapernas fri- och rättighetskatalog.en egen
Bland de fri- och rättigheter enligt förslaget, skulle uttryckligensom,
skyddas märks, förutom de grundläggande fri- och rättigheter tassom

i flertalet internationella instrument på området, också sådanaupp
rättigheter dem i den Europeiska socialamotsvarar tassom som upp
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och erhålla yrkesutbildningsåsom välja yrkestadgan, rätten att att
71Parliamentgodtyckliga avskedanden Europeanoch skydd mot s.

ft.
gemenskaperna förtsockså det inomkan slutligen nämnasDet att

sådana borde sökadiskussion huruvida gemenskaperna somen om
Europakonventionen. sådan anslutningvinna anslutning till Genom en

organisation komma stå underockså gemenskapernaskulle attsom
EuropakonventionenStrasbourg kontroll. kanEuropadomstolens i

EG-anslutning skulleemellertid endast tillträdas ochstaterav ennu
förs Europarådet.således förutsätta förhandlingar saken medatt om

i november 1990 iKommissionen har, enligt uppgift, ettsenast
inleda sådan förhandlingfå mandatmemorandum begärt att att en

inteEuroparådet. Något mandat har dock ännumed getts.

i EGs5.3 Begränsningar fri- och rättigheterav

regelverk

i principregeringskansliet har gått igenominomEn arbetsgrupp
institutioner förrättsakter beslutats EGssamtliga bindande avsom

grundläggande fri- ochutsträckning berör dei vilken dessautrönaatt
liksom denden genomgången,rättigheterna i 2 kap. RF. Av upp-av

företagit, framgår de begräns-viföljande granskning har attsom
begränsningarhuvudsak har gällthittills beslutats iningar avsom

och skyddet husrannsakan.informationsfrihetenyttrande- och mot

informationsfrihetenoch5.3.1 Yttrande-

informationsfriheten sker främstochyttrande-Begränsningar av
tystnadsplikt och sekretess ävenbestämmelser genommengenom om

yttrandefrihettillviss reklam. Rättenregler förbud mot avserom
medkommersiella, dock dendenprincipiellt också reklamen, även

13 första stycket.stadgas i 2 kap. §till begränsningmöjlighet som
särskiltbehandlasoch tystnadsplikt kommerFrågor sekretess attom

offentlighetsprincipen och med-diskussionmedi samband omen
med förbudförbundnakapitel 9. problem ärdelarskyddet i De som

andra tryck-i samband meddiskuterasreklam kommerviss attmot
kapitel 10.yttrandefrihetsrâttsliga frågor ioch
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5.3.2 Skyddet husrannsakanmot

Flera rättsakter inom framför allt konkurrensrättens område ger
befogenhet för antingen medlemsstats kompetenta myndigheteren
eller för kommissionen bereda sig tillträde till företags lokaler ochatt

där granska bokföringshandlingar och andra dokument.att
Exempel på sådana rättsakter förordningenär regler för konkur-om

6217EEG, förordningar regler för konkurrens beträffanderens om
sjötransporter och luftfart 864056EEG och 873975EEG samt
förordning förregler fusionskontroll 894064EEG.om

Rättsakter befogenhet företa husrannsakan återfinnsattsom ger
också i rikt mått inom jordbrukets område.

5.3.3 Möjliga begränsningar i andra fall

Skydd ADB-registrering personuppgifter 3 § 2mot st.av

jordbruketsInom område finns flerai rättsakter krav på förande av
personregister. Det sägs däremot inte i och för sig registren skallatt
föras med hjälp ADB. Dessutom tillhör bestämmelsen i regerings-av
formen den kategori grundlagsregler vilkas innehåll bestäms genom
vanlig lag.

Skydd diskriminering på 16 §grund könmot av

direktivetI likabehandling män och kvinnor såvitt gällerom av
tillgång till anställning, yrkesträning och arbetsförhållanden iges
artikel 2 möjlighet till undantag från principen lika behandling.en om
Där medlemsstaternasågs får underlåta tillämpa direktivet påatt att
sådana yrken till sin eller på grund det isammanhangnatur,som av
vilket de sådanautövas, är könet faktor.är en bestämmandeatt

Bestämmelsen kan dock knappast komma i konflikt medanses
regeln i regeringsformen eftersom den endast förutrymmeger

i viss omfattning tillämpa sin rätt.staterna att egen

Yttrandefriheten i visst fall

två direktivI inom för EGs bolagsrätt har regler förangettsramen
innehållet i prospekt riktas till allmänheten. Förutom kravsom som
gäller innehållet ställs också krav på prospekt innan detatt ett
offentliggörs skall föreläggas utpekade instanser i de medlemsstater
inom vilka värdepappren första gången utbjuds till allmänheten. De
problem regler den kan medföra diskuteras vidare iartensom av
kapitel 10.
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Äganderätt5.3.4 och näringsfrihet

rättighetskommittén 199201direktiv till Fri- och Ju utred-I ges
frågan införaningen i uppgift regel ibl.a. överväga attatt om en

fast enskilda äganderättens principregeringsformen slår denattsom
inskränkningar får ske i klart angivna fall.orubblig och endastär att

bedriva näringsverksamhet ochVidare uttalas rätten utövaattatt att
så i fritt samhälle detyrke grundläggande bör övervägasärett ett att

1991119.den inte också bör grundlagsskydd dir.ettom ges
inom förhållaHur blivande grundlagsregler dessa områden skulle

sig till regler kan naturligtvis inte bedömas. KlartEGs ärnu
emellertid flera EG-regler torde kunna begränsa generelltsägasatt ett
utformat äganderättsskydd liksom också för ochskydd yrkes-ett
näringsfriheten.

kan EG-domstolen intagit nyanserad påDet nämnas att en syn
rättigheter detta slag. I det tidigare nämnda målet 473, Nold ..av
Kommissionen, uttalade domstolen äganderätten och rättenatt attom
fritt handel och välja yrke garanterades i alla medlemsstaternasutöva
konstitutioner sådana rättigheter i ljusetså måste ändock ses av
egendomens sociala funktion. Därför, konstaterade domstolen, är
rättigheter detta skyddade lagen förbehåll för sådanaslag medav av
restriktioner i enlighet det allmännas intresse.beslutats medsom

ståndpunkt intog i 4479, ocksåSamma domstolen målet Haur, som
redovisats ovan.

Är5.4 inskränkningar iytterligare de
fri- rättigheternagrundläggande och

tänkbara

En bedömning vilka fri- rättighetsbegränsande beslutochav som
EGs institutioner skulle tänkas fatta naturligtviskunna ettrymmer
betydande mått spekulation. för sådana beslutGränserna utgörsav
dels gränserna för gemenskapernas verksamhet,över huvud tagetav
dels det fri- och rättighetsskydd kommit internaliseras iattav som
gemenskapsrätten.

För det första kan förvänta sig ytterligare begränsande reglerman
slag hittills. delEn viktig gemenskapernasav samma som av

verksamhet på olika områden utbyte information såvälavavser
mellan medlemsstaternas myndigheter mellan medlemstater ochsom
EGs institutioner. förefaller därmed följer behovDet naturligt ettatt

tystnadsplikt ocksåoch sekretess i olika avseenden. Det ärav nog
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rimligt eftersträvan harmonisering i fråga ytterligareatt tro att om
föranledakan fler inskränkningar i till reklam.rättenvarugrupper

Vidare det karakteristisktär drag för EG bedömt detett att man
nödvändigt med omfattande kontrollmekanismer för gemenskaps-att
rätten skall få fullt genomslag i alla de skilda medlemsstaterna. Det
finns därför anledning räkna med ytterligare regler stadgar såvälsom
redovisningsskyldighet EGs institutioner eller nationellagentemot
tillsynsorgan, till kontrollerrätt och inspektioner, även i formsom av
husrannsakan. i sådant sammanhang också någonAtt regel rörandeett

kroppsvisitation och förtrolig meddelelse kunde kommat.ex. att
beslutas väl inteär helt uteslutet.

Rättighetsbegränsande regler skulle kunna i fall teoretisktvartvara
tänkbara inom för associationsrättsligaEGs regelverk. Före-ramen
ningsfriheten l §5 gäller friheten att sammansluta sig med

Ävenandra för allmänna eller enskilda syften. bolag ärett att anse
förening i regeringsformens mening. Enligt svensksom en upp-

fattning det emellertid inteär begränsning föreningsfriheten atten av
ställa formkrav och och andra neutrala rättsliga regler. Såvitt kanupp
bedömas år de bolagsrättsliga regler EG hittills beslutat justsom av
den karaktären gäller formerde för bildande aktiebolag,t.ex. av-
krav på bolags räkenskaper och regler fusioner. Man skulleom
vidare i och för sig kunna tänka sig regler beslutades obligato-att om
risk läkarundersökning, kanske inom associationsrätten eller inom det
sociala området. sådant stadgande skulleEtt eventuellt kunna komma
i konflikt skyddet påtvingatmed kroppsligt ingrepp 6 §. Medmot
sådana ingrepp just läkarundersökningar det bört.ex.avses men

enligt uppfattning detnämnas svensk är inte fråga tvång näratt om
läkarundersökning förmån,utgör förutsättning för såsomen en en en

anställning, erhållande sjukpenning eller liknande. Svårare attav
bedöma naturligtvisår framtida utvecklat ekonomiskt-ettom mera
monetärt samarbete skulle kunna kräva regleranses gemensamma
med inverkan på strejk- och lockouträtten 17 §.

Även huvudregeln är handläggningen i medlemsstatatt ettom en av
gemenskapsrättsligt spörsmål sker enligt den ellerstatens process-
förvaltningsrättsliga regler det kanske inte uteslutet någonär att

regel domstolsoffentlighet ll andra stycket skulle§gemensam om
kunna komma beslutas.att

Det i princip undantagslösa förbudet retroaktiv skattelag 10 §mot
andra stycket har sin tillämpning på område i hög gradett som
omfattas samarbetet, särskilt indirektnär det gäller beskattning.av
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till för välförvärvadeEG-domstolens hittillsvarande praxis skydd
förväntningar tyder dock på någonrättigheter och legitima att

skattelagstiñning i fall inte skulleretroaktiv god-vartgemensam
domstolen.kännas av

upphovsrättsliga regler kunna påverka denSlutligen skulle EGs rätt
fotografer till sina verk 19författare, konstnärer och har §. Detsom
innehållet i denna bestämshar dock redan konstaterats rättatt genom

vanlig lag.
på undantagslösa fii-finns det inte något tyder deDäremot attsom

dödsstraff, landsförvisning,rättigheterna förbudetoch motsom-
påverkasstrafflag, tillfälliga domstolar skulle kunnaretroaktiv etc. -

EG-normgivning.genom gemensam

förhållande till5.5 nationellaDen rättens

rättighetsskyddfri- ochgemenskapsrättens

primärt avseendefri- och rättighetsskydd harGemenskapsrättens
förordningar,regelgivning. EG-rättsligaEG-institutionemas Det är

grundläggande fri-inte får kränka de ochdirektiv och beslut som
gånger slagit fastEG-domstolen har flerarättigheterna. att gemen-

innefattar några krav på medlemsstaternasinte generelltskapsrätten
grundläggande fri- ochi fråga förenligheten mednormgivning om

Cinethique-målen,mål 60 och 6184,rättigheter. Så skedde i t.ex.
båda målen gjordes gällandemål 1286, Demirel-målet. Ioch i att

råttskållor,främsta Europa-nationell stred EG-rättensrätt mot en av
och grund-skydd för de mänskliga rättigheternakonventionen om

deni Demirel-måletfrihetema. EG-domstolen uttaladeläggande att
förenligheten med Europakonven-granskasaknade kompetens att

gemenskaps-lagstiftning låg utanförsådan nationelltionen hos som
examine compatibility with thetheit hasrättens topowerram no

legislation lyingrights of nationalconvention humanEuropean on
of Community law.outside the scope

motsatsvis EG-framgår dockden citerade domenRedan attav nyss
nationellfall, bedömaåtminstone i vissadomstolen sig kunna,anser

fri- rättigheter dentill grundläggande ochlagstiftnings förhållande om
EG-institutionemasområde omfattasnationella lagen ett avavser som

nationell lagsockså i flera mål bedömtEG-domstolen harkompetens.
sådana dessa tolkats medgemenskapsrättsliga reglerförenlighet med

3675, Rutili-målEuropakonventionentill framför allt t.ex.hänsyn
indirektaJohnston-målet. På detta sätt,22284målet och mål
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normalt inom för förhandsbeskedsmål, kan således detettramen
gemenskapsrättsliga fri- och rättighetsskyddet få betydelse för
nationella lagar.

Innebörden det kan exemplifieras utifrån densagtsav som nu
svenska allemansrättens ställning visavi gemenskapsrätten. Låt oss,
diskussionsvis, fastighetsägare med hänvisning till detanta att en
gemenskapsrâttsliga skyddet för äganderätten gör gällande hansatt
rätt kränks det intrång han enligt allemansrätten är skyldig attav som
tåla. enskildEn kan inte väcka talan vid EG-domstolenpart mot

medlemsstat, får tänka sig påståendet görs i målutan att etten man
inför svensk domstol.

Domstolen skulle då kunna konstatera artikel 222 i Rom-att
fördraget stadgar detta fördrag skall inte i något hänseendeatt
ingripa i medlemsstaternas egendomsordning. Vidare skulle
domstolen kunna inhämta i EG-domstolens praxis haratt t.ex.
nationaliseringar förenliga med Romfördraget ävenansetts vara om
etableringsfriheten därigenom inskränks, förutsatt och andraatt egna
medlemsstaters medborgare behandlas lika.

Allemansrätten naturligtvisär inte äganderättsform och inteen ens
i strikt bemärkelse nyttjanderättsform. Den är emellertidmera en
otvivelaktigt element i den svenska egendomsordningen i detett att
den generellt tvingar alla fastägare egendom tåla visstatt ettav
intrång i äganderätten. Artikel 222 i Romfördraget utesluter dock inte
endast åtgärder ändrar egendomsordningen alla beslutt.ex. utansom

iingriper den. Jämför den tyska versionen i vilken sägs attsom
Ännufördraget lässt die Eigentumsordnung unberührt. något

vidare förefaller den engelska versionen stadgar attvara som
fördraget shall rulesin prejudice the thegoverning systemno way
of ownership.property

Den slutsats domstol måste dra rimligen allemansrättenär äratten
fråga rör egendomsordningen därför enligt Romfördragetochen som

uttryckligen är undandragen EG-institutionernas kompetens. Dom-
stolen skulle därför inte, liksom inte heller EG-domstolen, kunna
pröva allemansrättens förenlighet med det gemenskapsrättsliga fri-
och råttighetsskyddet. Frågan allemansrättens ställning vid ettom
medlemskap behandlas något utförligt i bilaga 4.mera
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överväganden5.6

finns föreskrifterdet i vissa EG-rättsakterVi har konstaterat att av
emellertid också funniträttighetsbegränsande karaktär. Vi harfri- och

de grundläggandesådana begränsningar hittills endast berört treatt av
dels yttrande-i 2 Det gällerfri- och rättigheter kap. RF.tas uppsom

husrannsakan. Vad gällerinformationsfriheten, dels skyddetoch mot
informationsfriheten det fråga gemenskaps-yttrande- och är om

förbudtystnadsplikträttsliga regler och sekretess motsamt omom
viss reklam.

framtidatillåtit något spekulera tänkbaraVi har också överattoss
inte helt kan uteslutabegränsningar och då attsagt att gemen-man

vissa de övriga in-kan beslutas berörregler även avsamma som
intefri- rättigheterna. har konstateratskränkbara och Däremot att

fri- och rättigheterna skullenågot tyder på de undantagslösaatt
medlemskap.komma berörasatt ettav

berör, och kanändå gemenskapsrättsliga reglerSlutsatsen är att
fri- och rättigheterberöra, vissa de grundläggandekomma att somav

fri- rättighetsskyddet,i 2 kap. Eftersom det svenska ochskyddas RF.
inte medföreträde,bakgrund principen gemenskapsrättensmot av om

gemenskapsrättslig regel, detframgång kan åberopas ärgentemot en
påvärdera det fri- och rättighetsskyddviktigt sökaatt gemen-som

således det svenska.område kan komma ersättaskapsrättens att
finnas skäl påminna dekan då förstDet att stateratt som nuom

Västeuropeiska demokratier ochgemenskapernakonstituerar är att
demokratins princip ochmedlemmar respekterarEG kräver att nya

fri- rättig-Själva det gemenskapsrättsliga ochmänskliga rättigheter.
omfattar, redovisats såväl det skydd ärhetsskyddet somovan,som

författningar det skyddför medlemsstaternasgemensamt somsom
också deEuropakonventionen. Vi erinrarframgår bl.a. omav

praxis kommiträttsprinciper EG-domstolensallmänna attsom genom
avsnittkapiteldel gemenskapsrätten se närmareutgöra en av

1.2.2.
fri- och rättighetsskyddetVi inte kunnat finna det svenskahar att

långtgående vad följeri 2 kap. RF änär av en gemensammera som
Visserligen Europa-europeisk konstitutionell standard. nämner t.ex.

demonstrationsfriheten, skyddetkonventionen inte uttryckligen mot
skyddetpolitisk åskådning,anteckning i allmänt register på grund av

strejkrätten. Menför personliga integriteten i dataregister ellerden
idemonstrationsfriheten inbegrips liksom förhållandet ärhär t.ex.-

frihet delta i fredligaTyskland i mötesfriheten, tillrätt att sam--
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Dijk m.fl. 429artikel i Europakonventionenmankomster, 11 van s.
förff registeranteckning del skyddetoch skyddet utgörmot en av

personliga integri-privatlivet artikel 8 i Europakonventionen. Den
flertalet europeiska skyddati datasammanhang blandärteten ett stater

för förslag till normgivning inom gemenskapemavärde och föremål
stridsåtgärder finnskapitel 9. Beträffande till fackliga dense rätten

artikel 6 i FN-konven-i den europeiska sociala stadgan ochuttryckt
kulturella rättigheter artikel 8.tionen ekonomiska, sociala ochom

Vår bedömning det gemenskapsrättsliga fri- och rättig-är att
sin omfattning inte står det svenska efter.hetsskyddet till

ocksåvärdering fri- och rättighetsskydd måste emellertidEn ettav
fri- kanhänsyn till hur och på vilka grunder och rättigheternata

5.1, redovisat enligt regeringsfor-begränsas. Vi har avsnitt attovan,
rättighe-för begränsning skall få ske de fri- ochmåste, att avmen en

materiellakan lag, vissaöver huvud begränsaster tagetsom genom
uppfyllda. övergripande ändamålet medkrav De kraven är attvara

i demokratiskt samhälle,begränsningen måste godtagbart ettvara
inte hot denbegränsningen får inte gå onödigt långt, utgöra ett mot

grund politisk,fria åsiktsbildningen och inte ske enbart av
gäller dereligiös, sådan åskådning. När detkulturell eller annan

ytterligare materiella regler.positiva opinionsfriheterna vissages
rättighets-kodifierat fri- ochEftersom gemenskapsrätten saknar ett

för på vilkanaturligtvis också skrivna reglerskydd saknar den
främsta rättskällagrunder begränsningar får ske. Gemenskapsrättens

för fri- rättigheterna, Europakonventionen,vad gäller skyddet och
fri- rättigheter allsgenomgående det gäller de ochstadgar näratt som

utsträckning defår begränsningar endast ske i den ärkan inskränkas
vissademokratiskt samhälle för uppfyllandetnödvändiga i ett av

begränsningarändamål. enligt svensksärskilt angivna rätt,Att, som
ellerpå grund politiskinte får gå onödigt långt och inte ske enbart av

följaockså dessåskådning bör inom gemenskapsrätten avannan
kapitellikabehandlingsprinciperallmänna proportionalitets- och se

praxis därutöver inteavsnitt 1.2.2. EG-domstolens ännuger
vilkatillräckligt för bestämt skall kunnaunderlag att angeman mera
Vissaför begränsningar den acceptabla.grunder anser varasom

domstolen varit benägendebattörer har hävdat att accepteraatt mera
rättigheternafri- och deninskränkningar de grundläggande närav

integrationsfrämjande EG-rättsakt denhaft bedöma än näratt en
nationella undantag frånlagstiftning inneburitgranskat nationell som

ÄvenONeill, 669 ff.gemenskapsrätten Coppel ocht.ex. s. om
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således bedömningen ännu präglas någon osäkerhet är det ändå vårav
bedömning det gemenskapsrättsliga fri- och rättighetsskyddetatt även
i denna del får tillfredsställande.anses vara

När det så gäller frågan hur begränsningar får beslutas erinrarom
de svenska förfaranderegler föreskriver på yrkandeattom som av

minst tio riksdagsledamöter skall fri- och rättighetsbegränsande
lagstiftning beslutas antingen två beslut med års mellanrumettgenom
eller beslut med fem sjättedels majoritet. Någon regelettgenom om

särskild beslutsordning finns inte i gemenskapsrätten.en
finnsDet dock skål erinra de svenska förfarandereglema inteatt om

gäller vid beslut tystnadsplikt i offentlig tjänst, husrannsakan ochom
frihetstraff påföljd för viss gärning liksom flertalet fri-attsom om
och rättighetsbegränsande EG-rättsakter just dessa områden.avsett

Det ocksåär viktigt framhålla EG-domstolens betydelsefulla rollatt
detnär gäller pröva rättsakters förenlighet med de grundläggandeatt

fri- och rättigheterna. Vad gemenskapsrätten, jämfört med svenska
förhållanden, saknar i form särskilda procedurer i samband medav

begränsande beslut fattas bör kunna väl uppvägas denatt ett av
granskning i efterhand domstolskontrollen innebär.som

Det bör, slutligen, kunna sägas det svenska fri- och rättighets-att
skyddets tillämpning på här bosatta utlänningar 2 kap. 20 inte§ RF

Ävenbör medföra några problem visavi gemenskapsrätten. detom
skulle så gemenskapsrätten medför längre gående rättigheterattvara
för andra medlemsstaters medborgare i 2än kap. RF,garanterassom

det gäller rörelsefriheten,när så ställer gemenskapsrätten intet.ex.
något krav på de rättigheterna skall grundlagsskyddade.att vara

Vi i enlighet med de övergripande principer för våra förslaganser,
till grundlagsändringar vi redovisat i kapitel någraattsom
ändringar i regeringsformen inte påkallade såvitt gällerär de
grundläggande fri- och rättigheterna, vad följer deutöver som av
förslag vi lämnar i fråga reglerna för överlåtelse beslutanderättom av
till gemenskapema kapitel 6.

En närmast omvänd fråga, inte omfattas vårtannan som av- -
uppdrag, vilka effekter förär svensk lagstiftning följakan ettsom av
medlemskap den ställningstarka Europakonventionen hargenom som
i gemenskapsrätten och den indirekta påverkan den därför kansom
ha på svensk lagstiftning. Vi erinrar därvid endast Fri- ochattom
rättighetskommittén kommer belysa den frågan i samband medatt att
den överväger Europakonventionen införlivasbör med svenskom
rätt.
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6 Förhållandet till andra stater.

Överlåtelse beslutsbefogenhet.av

10 kap. RF

Sammanfattning Den nuvarande regeln i lO kap. 5 § första
stycket inte för överlåta beslutanderätt tillutrymme attger
Europeiska gemenskapema i den utsträckning fordras vid ettsom
medlemskap. vidareEn möjlighet överlåta beslutanderätt tillatt
gemenskapema bör därför införas. För Sverige skall haatt
möjlighet fullt delta i fortgående integrationsprocess böratt ut en
det inte någon formell begränsning möjligheterna tillges av
överlåtelse. skälAv bör beslut överlåtelse ocksåsamma om
kunna fattas vid enda tillfälle. Det är emellertid då viktigtett att

betryggande riksdagsmajoritet står bakom sådant beslut.etten
Överlåtelse bör därför få ske beslut vinner stödettgenom som av
minst fjärdedelar de röstande. Beslut bör emellertid ocksåtre av

fortsättningeni kunna fattas i den ordning gäller försom
grundlagsändring. Kravet på kvalificerad majoritet, tillsammans-
med förhållandetdet eventuella framtida fördragsrevisioneratt
måste ratificeras samtliga medlemsstater, betryggandeav ger
garantier ñr svenskt deltagande i fortsatt integrationatt ett en
sker i den utsträckning det råder politisk enighet Visom om.
påminner också riksdagenäven skulle välja fattaatt attom om-
beslut vid enda tillfälle rådgivande folkomröstningar kanett -
anordnas i samband med eventuella i integrationen. Omstegnya
riksdagen väljer grundlagsändringsformen kan beslutande
folkomröstning anordnas.

10I kap. behandlasRF Sveriges förhållande till andra Det slåsstater.
till början fast överenskommelse med eller medatt staten annan
mellanfolklig organisation ingås regeringen 1 §. Därefter regle-av

i vilka fall riksdagens godkännande krävs för regeringen skallattras
få ingå sådan överenskommelse 2 §. central betydelse,Av ien sam-
band med svensk anslutning till EG, är den bestämmelse gäl-en som
ler överlåtelse beslutanderätt till mellanfolklig organisation 5 §.av
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6.1 fördragRiksdagens godkännande av

överenskommelseregeringen skall få ingå internationellFör att en
krävs riksdagens godkännande i två fall

förutsätter ändras eller upphävesöverenskommelsen lagattom-
vilketstiftas eller den i övrigt gäller ieller lag ämneatt ny om

fall gällerskall besluta första stycket. I dessariksdagen att om
riksdagsbeslutordning föreskriven för detsärskild är som

skall ordning iakttagas vid godkännandetförutsättes, avsamma
överenskommelsen andra stycket.

vikt tredjei andra fall överenskommelsen är störreomäven av-
stycket.

godkännande1809 års regeringsform krävdes likaså riksdagensEnligt
avsågmakt dels avtaletöverenskommelse med främmande omav

Kungl. Majzt ägderiksdagen eller medfrågor gemensamtsom ensam
vikt.avsåg frågor Detdels avtalet störreavgöra, av gavsannarsom

för sinför godkännande överenskommelsedock inga särregler somav
krävde avvikelse från grundlagen.uppfyllelse

grundlagberedningen SOUregeringsform föreslogInför 1974 års
uttryckligt innebörd15 182 ff stadgande1972 attett omavs.

förutsattes dessagällde för det riksdagsbeslutsärskilda formkrav som
överenskommelseockså vid prövningen dentillämpasskulle somav

ocksåberedningen uttalademed beslutet.korresponderade Men att

överenskommelse ellerinternationellDå det här sägs att en
den förutsättergodkännas riksdagen,förpliktelse måste ettomav

dåpå fallgenomföras, syftas enbartför kunnariksdagsbeslut att
beslutdettainte föreligger. Harriksdagsbeslut ännudetta senare

överenskom-riksdagsgodkännandeinte någotfattats, fordras av
diskuterade före-denförpliktelsen på grundmelsen eller nuav

krävas på grundgodkännande kan likvälsådantskriften. Ett av
överenskommelsen ellerexempelvis därförbestämmelse, attannan

184.vikt s.förpliktelsen är störreav

359 f vissa redak-197390Departementschefen föreslog prop. s.
beredningens uttalandeni övrigt tillanslöt sigtionella ändringar men

innebörden bestämmelsen .angående av
riksdagenfrånutgår således närrättsuppfattningGällande att

förutsätteröverenskommelseinternationellgodkänner attsomen
vidtagits, godkännandetändringen inteskall, dengrundlag ändras om

grundlagsändring. å andraför Omform föreskrivenske i den ärsom
också har beslutats kangrundlagsändring fordrassidan den som

beslut. Detgodkännande endastriksdagen lämna sitt ettgenom
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innebär således fördrag mellan Sverige och EGsatt ett medlemsstater
svenskt medlemskap i EG, vilket otvivelaktigt förutsätter grund-om

lagsändring, kan godkännas riksdagen enligt 2 § tredje stycketav
något särskilt kvalificerat beslutsförfarande efterutan det deatt

grundlagsändringar krävs har beslutats.som

6.2 Svensk förhållande tillrätts internationell rätt

i allmänhet

Även det redan flera gånger har konstaterats gemenskapsrättenattom
utgör rättsordning särskilt slag, kan det finnas anledning atten av

bakgrund något beröra svensk förhållande tillrätts intematio-som en
nell irätt allmänhet.

6.2.1 Införlivande traktaterav

I Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna, tillämpas den
principen fordrasdet särskilda intemrättsliga föreskrifter föratt att
bestämmelserna i internationell överenskommelse skall kunnaen
tillämpas internt. Sverige tillhör därmed krets brukarstateren av som
betecknas dualistiska, till skillnad från monistiska vilkasstatersom
uppfattning är internationellt konventionsåtagande omedelbartatt ett
och mellankommande nationell rättsbildning utgör del denutan en av
interna rätten ocksåse kapitel 2. I Sverige måste således de interna
råttsreglema ändras eller kompletteras de inte redan stämmerom
överens med innehållet i internationell överenskommelse. Det kanen
ske antingen bestämmelserna i överenskommelsenattgenom
omarbetas till svensk författningstext, s.k. transformation, eller

det i lag eller författning föreskrivs överenskom-att attgenom annan
melsen den skall gälla iär den interna rättsordningen, s.k.som
inkorporation. Vid transformation kan svenskgängse systematik och
språkbruk användas. svårighetEn år dock särskilt konven-näratt,
tionstexten svårtolkad, förär det alltid finns viss risk lagstifta-atten

vid omarbetningen kan komma innehåll i saktexten ettattren ge som
påavviker från innehållet i konventionsbestämmelsen. En variant

transformationsmetoden transformation översättning,s.k.är genom
varvid Vid inkorpore-svensk översättning upphöjs till svensk lag.en
ring däremot blir författningstext på de språkavtalet gällande svensk
på vilka det avfattat. föreliggerär Det kan då innebära svensk lagatt
på främmande språk och utformad med för främmandeärett ossen
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Även förekomma.lagstiftningsteknik. blandformer kan
vanligaste formen förhar traditionellt varit denTransformation

emellertid inkorporeringPå år harinförlivande i Sverige. senare
det redani fler fall. har ibland berottkommit väljas allt Det attatt

införliva dess ifast skallkonventionen lagtsi textatt parterna
FN-konventionöversättning 1980 årsoriginal eller i t.ex. om

köp.internationella
liksom flerahuvudbestämmelserEES-avtaletskan nämnasDet att

svenskprotokollen införlivats med rätttill avtalet fogadede genomav
EG-direktivmedan de delar avtaletinkorporering motsvararav som

ff.l99l92l70 124transformation jfrinförlivats s.prop.genom
begränsadbli endastInförlivandeproblematiken bör i sak av

blir frågamed EG-medlemskap. Detbetydelse i samband attett om
i införliva de delarmed tillträdet huvudsaki samband gemen-av

inte redanregelverk Facquis communautaireskapernas som
särskilt problem äranledning EES-avtalet. Ettinförlivats med av

medi överensstämmervisserligenemellertid EES-rätten stortatt
givitsändå hari gemenskapsrättenmotsvarande regler enmen

medlemskap det denEES-rättslig form. Vid ärsärskild ett gemen-
införlivas.skallskapsrättsliga regelmassan som

framträderi gemenskapernaväl inträtt medlemSedan Sverige som
folkrätt ochtraditionellemellertid tydligt skillnaden mellan gemen-

hartidigareredanavgörande skillnaden är,skapsrätt. Den som
tillbeslutsbefogenhetertillträdet överlåterSverige vidberörts, att

i inter-blir därför inte frågagemenskaperna. Det annatatt,om som
förpliktelsesamarbete, till svensk rått omsättanationellt somen

gällerPrincipielltöverenskommelse.uppkommit genom en gemensam
följd överlåtelseni stället tillfattade beslutende gemensamt av --

särskilt tydligt ochnaturligtvisomedelbart i landet. Det ärhär -
EG-för-det gälleruttryckligen Romfördraget närframgår av -

tidigare konstaterats ärinte skall inkorporeras;ordningar somsom
får inkorporeras. Men ävende inteutgångspunkten attt.0.m. om

fråga överlåtenrättsakt detdirektiv väljs är om engemensamsom
väljer utnyttja dengemenskaperna dåkompetens även attom

och i sinfast målendast till läggakompetensen turatt ett gemensamt
Före-genomförandet till medlemsstaterna.överlåter det närmare

så detaljeradedirektiv ibland ocksåskrifter i kanett varasom ges
enskilda vidåberopaseffekt och därför kande har direktatt av

1.2.3. detkapitel avsnitt Närdomstolar vidarenationella se
således endastsaknar direkt effekt ochgäller direktiv angersom

någon inkor-normalt heller intefastlagda mål kommergemensamt
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porering i fråga. I de fallen ankommer det på de svenska statsorganen
självständigt, och med tillämpningatt regler, vilkenavgöraav egna

intern normgivning lämpligär för nå ide direktivetattsom uppsatta
målen.

6.2.2 Internationell betydelse irätts övrigt för svensk rätt

Det förhållandet Sverige kan betecknas dualistiskatt statsom en
innebär inte internationell skullerätt sakna betydelse föratt intern
svensk rättstillämpning. Vid tolkning intern finns deträtt regelav en

antagligen gäller överallt Ross 75 icke entydigsom atts. en
nationell regel skall tolkas på det sätt bäst står i överenstämmelsesom
med folkrätten, dvs. det får lagstiftaren inte harantagas att avsett att
stifta lag i strid folkrätten. Detta brukar betecknas fördrags-mot som
konform lagtolkning. Störst för sådan tolkning naturligt-utrymme ges
vis i falletdet då det antagits gällande svenska regler redanatt
stämmer överens med ratiñcerad traktat någonoch transformeringen
därför inte över huvud nödvändig.taget ansetts

Vidare kan folkrättslig sedvanerâtt, dvs. sådan allmän folkrätt som
bindande för alla även samtycke, domstols-stater utananses genom

praxis i svensk rätt och därigenomtas få ställning svenskupp av en
rättsregel. Så kan sågas ha skett under andra världskrigett.ex. med
den folkrättsliga immunitetsprincipen NJA 1942 65.s.

Överlåtelse6.3 beslutanderättav

EGs medlemsstater har, utvecklats i bl.a. kapitel överlåtitsom
vissa sina beslutsbefogenheter till gemenskapema eller, medav en
gemenskapsrättslig terminologi, avstått från del sin suveräniteten av
för i stället utöva den i rådet. Det haratt redan i kapitelgemensamt

betonatsl begreppet suveränitet inte alls förekommer i regerings-att
formen och över huvud mycket i svensk konstitutionelltaget sparsamt
debatt. Det råder inte heller enighet vad närmare bestämt börom som
förstås med begreppet. En del författare hävdar varjeatt snart nog
internationell överenskommelse innefattar slags de facto över-en
låtelse suveränitet eller beslutsbefogenhet.av

Varje överenskommelse främmandemed makt eller mellanstatlig
organisation, varigenom Sverige förbinder sig i framtiden handlaatt
på visst sätt eller underlåta företa vissa handlingar, innefattaratt att
emellertid begränsning landets suveränitet. harStaten atten av
uppfylla de åtaganden den gjort och har därigenom begränsat den
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skulle ha.såsom suveränhandlingsfrihet den eljest staten
harnågot statligtmåste fullgörasEftersom förpliktelsen organav

regeringsformendem enligttillkommerbefogenheter,de som
fråga;överenskommelsen itörpliktelserna enligtbetingadeblivit av
i vissabefogenhetema harfrihet handlainte längrede äger att utan

organisationellerfrämmande maktöverlåtits dendelar son
för-fullgörande depåkallaöverenskommelsen ägerenligt av

109 f.innehåller Eek,pliktelser denna s.

medlemskapetsamband medstatsrättslig debatt idanskI t.ex.
folkrättsligmellan traditionelldistinktionupprätthålls dock klaren

överlåtelse rättenå sidan ochförbundenhet attstaten avenena
å den andra.suverânitetsöverlåtelse,rättssubjekt,enskildaförplikta

åtskillnadvalt iakttaframgått i kapitel l harredanSom att samma
kategoriernanågonundviker betecknaviäven att somavom

behandlasframställningenföljandesuveränitetsöverlåtelse. I den
överlåtelsemedsammanhängerfrämst de frågoremellertid avsom

för enskilda.bundenhetomedelbar ävenbeslutsbefogenhet, dvs. med
uttryckligen framgården inteprincip,grundläggande ävenEn om

vissttillerkännsbefogenhetregeringsformen, är ettatt organsomav
uttryckligt grund-till någotöverlåtasinte kan utanannat organ

inhemskaförhållandet mellangäller såväl iprinciplagsstöd. Denna
regeringsformensLikaså vilarmellanfolkligagentemot organ.som

internationellaingående överens-normgivning ochföreskrifter avom
förutsättningenförvaltningråttskipning ochkommelser attsamt
skall fullgörasför svensk delför få verkanfunktionerdessa att av

offent-dock sådanaRegeringsformen medgersvenska attorgan.
Införsvenskaöverlåts till ickeuppgifter i vissa fallligrättsliga organ.

grund-därför frågani EG uppkommersvenskt medlemskapett om
befogenheteröverlåtabehovtillgodoser delagen redan att somavnu

fallet, hurinteså bedömsställer och,medlemskapsådantett varaom
såvälSverigemöjligt förför detändras göragrundlagen bör attatt

medlem.ocksåbli medlem att varasom
icke svenskabeslutsbefogenhet tillöverlåtelseBestämmelsen avom

lydelse.följandeharorgan

regeringsform ochgrundar sig på dennadirektBeslutanderätt, som
användningenföreskrifter,meddelande statensavavavsersom

internationellauppsägningelleringåendetillgångar eller av
omfattningbegränsadieller förpliktelser, kanöverenskommelser

samarbete, tillför fredligtorganisationmellanfolkligöverlåtas till
mellanfolkligtillbliva anslutet, ellerskallriket ellervilken är

frågaöverlåtas beslutanderättDärvid fårdomstol. omavsersom
riksdagsordningengrundlag,upphävandeändring ellerstiftande, av

någonbegränsningeller frågaval till riksdagenlageller avomom
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de fri- och rättigheter i 2 kap. Angående beslut iav som avses
fråga överlåtelse gäller vad föreskrivetär stiftandeom som om av
grundlag. Kan beslut i sådan ordning avvaktas, beslutar riks-
dagen i fråga överlåtelse beslut, minst femettom genom varom
sjättedelar de röstande minstoch fjärdedelar ledamöternatreav av
förenar sig.

Föreskrivs i lag internationell överenskommelse skallatt gällaen
svensk fårrått, riksdagen beslut i den ordningsom genom som

i första stycket föreskriva också framtida, för riketattanges
bindande ändring i överenskommelsen skall gälla här i riket. Sådant
beslut får endast framtida ändring begränsad omfattning.avse av

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift direkt grundar sigsom
på denna regeringsform kan beslut riksdagen överlåtasgenom av
till till mellanfolklig organisation eller till utländsk ellerstat,annan
internationell inrättning eller samfällighet. Riksdagen får också i lag
bemyndiga regeringen eller myndighet i särskilda fallattannan
besluta sådan överlåtelse. Innefattar uppgiften myndighet-om
sutövning, skall riksdagens förordnande ske beslut,ettgenom

minst fjärdedelar de röstande förenar sig. Riksdagenstrevarom av
beslut i fråga sådan överlåtelse kan också fattas i den ordningom

gäller för stiftande grundlag.som av

Paragrafen hade sin motsvarighet i 81 § tredje stycket 1809 års
regeringsform. Den bestämmelsen infördes år 1965 prop. 1964 140,
KU 19. Den kom i första hand till för göra associationsavtalatt ett
med EG möjligt. Den enda inskränkning då det överlåt-som gavs av
bara området överlåtelse inte fick frågor stiftande,attvar avse om
ändring, förklaring eller upphävande grundlag.av

Vid författningsreformen prop. 197390, KU 26 infördes
uppdelningen mellan konstitutionella befogenheter och rättskipnings-
och förvaltningsuppgifter i övrigt. I samband med det utvidgade
skyddet för fri- och rättigheter 197576209,prop. 56KU infördes
förbudet överlåtelse fri- och råttighetsinskränkande lagstift-mot av
ning. möjlighetenNär till beslutande folkomröstning i grundlags-
frågor infördes 197879195,prop. KU 39 gjordes möjligheten till
folkomröstning tillämplig också på beslut överlåtelse fattasom som
i grundlagsordning.

Sin nuvarande utformning fick paragrafen år 1985 198485prop.
61, 21KU då möjligheterna överlåta konstitutionella befogenheteratt
avgränsades till normgivnings-, finans- och traktatmakten samtidigt

möjligheten överlåta andra förvaltnings- och rättskipningsupp-attsom
gifter vidgades något. Dessutom infördes den preciseringen deatt
beslutsbefogenheter i bestämmelsens första stycke deärsom avses

direkt grundas på regeringsformen. Då infördes också reglernasom
i andra stycket införlivande framtida ändringar kon-om av av
ventioner.
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överlåtasbeslutanderätt kan6.3.1 Vilken

direktbeslutanderätt,överlåtelsebehandlar5 första stycket§ somav
ochriksdagenfrämstregeringsform. Det ärsig på dennagrundar

regeringsformen,pådirekt grundadbeslutanderättharregeringen som
uppgift enligt 11och regeringsrättensdomstolenshögsta attävenmen
enligt 11 kap. ll §domsmakten ochden högstakap. 1 § RF utöva att

direkt grundadtidförsutten äroch återställandebevilja resningRF av
sammanhangvad i dettaFråganregeringsformen.på om som

domsmakten kommerinnefattas i den högsta attbestämtnärmare
påvisserligenBefogenheter,kapitel 7.vidare idiskuteras ettsom

inte hämtar sittregeringsformen,omtalas ieller sättannat men som
konstitutionell valör,lägreidäromedelbara stöd utan normer av

inte.omfattas däremot

traktatmaktNormgivnings-, finans- och

regeringsformensig pådirekt grundarbeslutsbefogenheterDe som
tillalltsåavgränsasenligt första stycketöverlåtasoch kan nusom

följer dentraktatmakten. Häravochnormgivnings-, finans- att t.ex.
överlåtas.inte kandomsmaktenhögsta

utsträckningikonstaterasredan härkanDet att gemen-somsamma
på denormgivningskompetensmedlemsstaternasövertarskaperna

gemensamma gemenskapernaregler, övertarområden där antarman
frågor reglerasavtal i deinternationellaingåockså rätten att avsom

finansiering, därför EGsLikaså innebärgemenskapsrätten. systemet
intäktermedlemsstaternasandelerhållergemenskaperna avaven

överlåts till gemenskapen. Dessafinansmaktmervärdeskatten, att
inom det över-således redanbefogenhetergemenskapernas ryms

5 första stycket.enligt §områdetlåtbara

beslutanderättregeringsformen grundaddirekt påAnnan

sådantnödvändigt klargöradetmedlemskap är ettInför attett om
grundadregeringsformendirekt pånågoninnebäraskulle att annan

områdenanämndainom dedenbeslutanderätt än tre nysssom ryms
överlåtas.måste

sedlar och9 kap. 13 § rättenligtRiksbanken har utatt geensam
syftarBestämmelsenutformningen dessa.bestämmasamt attmynt av

har rättsvensktinget utatttill klargöraendast annatattatt georgan
införandeframtidaoch Ettsedlarsvenska mynt. gemensamenav

be-påverka dennaemellertid möjligen kunnaskulleeuropeisk valuta
finnasupphörahelt skullevalutornanationellade attstämmelse om

till.
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En genomgång övriga direkt på regeringsformen grundadeav
befogenheter inte vid handen någon dem skulle behövaattger av
överlåtas. Så syftar reglerna i 8 kap. 19 § utfärdande ocht.ex. om
kungörande författningar på svenska lagar och andra författningarav

deoch således ingetutgör hinder EGs regler publiceringmot om av
EG-rättsakter. Regeringens dispensmakt enligt 11 kap. 12 § avser
likaså enbart undantag från regeringens föreskrifter eller svenskaegna

imyndighetsföreskrifter. Bland övriga direkt på regeringsformen
grundade befogenheter, inte gärna kan bli föremål för över-som
låtelse, kan nämnas riksdagens möjlighet tillfällig riks-att utse
föreståndare, talmannens roll vid val statsminister och dennes rättav

statsråd jfr också kapitel 8.att utse

Rättskipnings- förvaltningsuppgifteroch

Rättskipnings- och förvaltningsuppgifter inte direkt grundar sigsom
på regeringsformen kan överlåtas till icke svenska 5enligt §organ
tredje stycket. Bestämmelsen behandlar överlåtelse beslutanderättav
i enskilda ärenden. syftarDen alltså, liksom det gällernär överlåtelse

normgivningskompetens enligt paragrafens första stycke, påav en
överlåtelse fattarätten beslut direkt och mellankom-att utanav som
mande svensk rättsakt blir gällande här i landet.

I samband med medlemskap bör bestämmelsen främst bli aktuellett
det gällernär kommissionens övervakning hur gemenskapsrättenav

efterlevs. Den övervakningen är i första hand inriktad på med-
lemsstatemas efterlevnad gemenskapsrätten, den s.k. allmännaav
eller generella övervakningen. Kommissionens redskap äryttersta att
den kan väcka talan vid EG-domstolen medlemsstaten brottmot om

Romfördraget. Kommissionens allmänna övervakning föranledermot
emellertid inte någon tillämpning 5 § tredje stycket. Det handlarav
här övervakning Sverige följer de åtaganden följerattom en av som

vårt tillträde till gemenskapsfördragen. sådanEn övervakningav
vad förekommer i traditionella folkrättsligamotsvarar som samman-

hang och inget frånutgör regeringsformens kompetensschema.avsteg
De särskilda regler gäller för övervakning i fråga statsstödsom om

och offentlig upphandling torde inte föranleda någon be-annan
dömning. Samtidigt kan konstateras 5 tredje§ stycket i och för sigatt

tillräckligt för överlåta beslutanderätt tillutrymme attger gemen-
skaperna på dessa områden.

Bestämmelsen i 5 tredje§ stycket får däremot aktualitet när det
gäller övervakningen enskilda râttssubjekt. Kommissionenav
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utsträckning enskildaövervakar nämligen i viss rättssubjekts
efterlevnad den mån reglerna innehållergemenskapsrätten, iav
förpliktelser ñr enskilda. Ett exempel utgörs konkurrenslagstift-av

befogenheter på områdeningen. Kommissionens detta är närmare
förordningar. bemyndigasreglerade olika I dessa kommissio-genom

besluta olika sanktioner för säkra efterlevnadenbl.a. att attnen om
dock exekutiv tvångsmakt ochgemenskapsrätten. EG saknarav

sanktioner enskilt rättssubjektkommissionens beslut mot ettom
därför medlemsländerna själva enligt deras nationellaverkställs av

emellertidlagstiftning. Kommissionens beslut gäller i medlemsstater-
och förutsätter således beslutanderätt har överlåtits tillattna

gemenskaperna.

överlåtbara6.3.2 Inskränkningar inom områdetdet

5 deLs generellinskränkningar i första stycketDe § är avsom ges
vissa kategorier beslut.dels hänförliga tillnatur, av

inskränkningEn generell

direkt grundar sig på regeringsformen får enligtBeslutanderätt som
omfattning. Någotförsta stycket överlåtas endast i begränsad krav

omfatt-på den överlämnade kompetensen skall begränsadatt vara av
rättskip-ning ställs däremot inte det i tredje stycket talasnärupp om

nings- och förvaltningsuppgifter inte direkt grundade påärsom
regeringsformen.

överlåtas i endastMed uttryckssättet beslutanderätt kanatt
begränsad omfattning avsågs klargöraatt

icke medger, exempelvis sådana befogenheterstadgandetatt att som
stifta pålagor ellerlag, besluta skatter och andra ingåatt om

främmande makt överlåtes sig iöverenskommelse med sinvare
utsträckning, på något kan inverkahelhet eller i sätt påen som

1964140 134.rikets självständighet i prop.stort s.

sig möjligt med stringensdet inte visat större avgränsa detAtt att
befogenheterområde inom vilket överlåtelse konstitutionella skulleav

få ske, behövde enligt föredragande statsrådet inte föranleda några
farhågor. överlåtelseallvarligare för beslut betryg-Formerna om gav

gande garantier i detta hänseende.
Även bestämmelsen i denna del utformades inför möjligtettom

associationsavtal, kan konstateras utvecklingen i särskilt efterEGatt -
omfattande integrationantagandet Enhetsakten lett till änav en mer-

början 1960-talet. Maastrichtfördragetaktuell i markerarsom var av
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omfattande fasnästa i den integrationen. måsteDet dockmera
ifrågasättas inte redan överlåtelseden beslutanderätt ettom av
medlemskap i dag, innan Maastrichtfördraget i kraft,trätt skulle
medföra än begränsad omfattning.vore av mer

jämförelse kanSom erinras Danmark vid sitt inträde iatten om
gemenskapen utnyttjade den möjlighet 20 i den danska§som genom
grundlagen öppnas överlåta beslutanderätt i närmare bestämdatt
omfattning. I den danska statsrättsliga litteraturen förelåg enighet om

bestämmelsen uteslöt viss befogenhet överlåts i sin helhet.att att en
övrigt innebar den dock ingen kvalitativI eller kvantitativ begräns-

ning. överlåtna befogenheternaDe behövde således inte vara av
mindre omfattning eller mindre viktiga beslut. Däremot måsteavse
de befogenheter överlåts preciserade, dennaävensom vara om
precisering inte behövde så exakt den uteslöt alla tolkning-attvara
tvister. den danska tillträdeslagen föreskrevs såI i 2 befogen-§ att
heter enligt grundlagen tillkommer rikets myndigheter kan utövassom

EGs institutioner i den omfattning i vissa uppräknadeav som anges
traktater m.m.

överblicka vilkenNär det gäller i utsträckning beslutsbe-att som
fogenheter måste överlåtas vid medlemskap, kan först anmärkasett

de gemenskapsfördragengrundläggande inte institutionernaatt tre ger
någon utfärda bindande Varjegenerell rått rättsakter. beslutatt av

institutioner måste rättsligt i någon alltsåEGs ha stöd EG-regel och
bemyndigandegrunda sig på i Romfördraget eller i någotytterst ett

fördragen.de grundläggande s.k. legalitetsprincipDennaannat av
slås fast i artikel 4 i Romfördraget där det varje institutionsägs att
skall inom för de befogenheter tilldelatshandla denramen som

fördraget. De övriga fördragen innehåller liknande be-genom
stämmelser ytterligare kapitel avsnitt 1.2.2.se

Romfördraget alltså i princip omfattningen den befogen-anger av
hetsöverlåtelse medlemskap innehåller emellertidinnebär. Detett

kapitel artikelockså utvecklats i avsnitt iäven, som en somsamma
rådet möjlighet i fall då fördragets be-fatta beslut ävenattger

myndiganden inte åtgärd fråndet tillräckliga befogenheter. Omger en
inomgemenskapens sida framstår nödvändig för denatt gemen-som

mål ochmarknadens förverkliga något gemenskapenssamma ram av
Romfördraget inte förutsett nödvändiga befogenheterna för detta,de
skall rådet enligt artikel 235 enhälligt på förslag kommissionenav

efter föreskrifter.och hörande Europaparlamentet besluta lämpligaav
235 förtsDet har bakgrund artikel från tid tillmot enav annan
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debatt i Danmark i frågan den beslutanderätt överlåtits verk-om som
ligen bestämd till sin omfattning.är nämnare Den bestämmelsen har
ju, redovisats i kapitel avsnitt 1.2.2, i utsträckning1 använtsstorsom

för utforma områdenäven gemenskapspolitik vid denatt en som
Romfördragets materiellatidpunkten inte bland bestämmelsernämnts

forsknings-, miljö- och regionalpolitik. 1980inom It.ex. ut-mars
tryckte danske utrikesministern inför rådet sin för artikelden attoro
235 tillämpas utanförkommit vad han ansåg denävenatt vara

Ministem hänvisade därvidmarknadens till att ettgemensamma ram.
sådant handlande kunde skapa konstitutionella problem danskur
synpunkt.

dynamiska, eller expansiva, inslaget i gemenskapsrättenDet är en
faktorer måste gäller frågande beaktas när det generellav som om en

inskränkning för överlåtelse beslutanderätt.utrymmetav av
i omfattningvidare inte självklart uttrycket begränsadDet är att

tillskall läsas med endast liten del. Uttrycketsynonymt varsom
Ävenmöjliggöra svenskt associeringsavtal med EG.avsett att ett om

omfattning skulle inom angivnamed begränsad gränser,man avse
innebär emellertid föredragande statsrådets uttalande överlåtel-attom

får självständighet iinte på något inverka på riketssätt stort ensen
väsentlig inskränkning det överlåtbara området. Så länge beslutenav

ji rådet fattades i enighet behöll varje deltagande kontrollen överstat
överlåtna befogenheten utnyttjades och kunde alltidhur den genom

förhindra fattades. den ökadenej beslut Genomröstaatt att ett
majoritetanvändningen beslut med kvalificerad i EG har dettaav

förändrats. bli överröstade i rådet och reglerMedlemsstaterna kan nu
för blir på nationell nivådär inte tillämpliga medröstatsom man

företräde framför nationellt beslutade regler. innebär otvivel-Detta
aktigt inskränkning medlemsstaternas självständighet.en av

redovisats redanden bakgrund kan här konstaterasMot attsom nu
nytillträdande i dag överlåter tillden beslutanderätt medlemsstaten

1960-taletomfattande vad lagstiftaren pågemenskapen är änmer
omfattning.möjligt uttrycket i begränsadavsåg göraatt genom

Inskränkningar såvitt vissa kategorier beslutgäller av

normgivningsmakten innehåller 5 förstaVad gäller överlåtelse §av
möjligttvå viktiga inskränkningar. nämligen intestycket Det är att

upphävandeöverlåta beslutanderätt stiftande, ändring ellersom avser
riksdagsordningen val till riksdagen ochgrundlag, eller lag omav

fråga begränsning någon de fri- och rättigheterinte heller om av av
i 2 kap. RF.som avses
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6.3.3 Till överlåtelsekan skevem

Överlåtelse enligt 5 första§ stycket kan ske till mellanfolkligen
organisation för fredligt samarbete, till vilken Sverige ellerår skall
bli anslutet, eller till mellanfolklig domstol. Sveriges anslutning tillen
organisationen kan ske fullt medlemskap eller i någongenom annan
form för medverkan, associering.t.ex.

Kravet organisationen skall till syfteha främja fredligtatt att samar-
bete medför första stycket inte medger beslutsbefogenhetatt att
överlåts till organisation med enbart militärt syfte. Fråganen om
överlåtelse beslutsbefogenhet till organisation för såväl fredligtav en

militärt samarbete berörs huvudöver inte i förarbetena tilltagetsom
paragrafen. Så länge det fredliga samarbetet âr organisationens
huvudsakliga syfte torde emellertid inte militära inslag i den hindra

överlåtelse.en
Möjligheten enligt första stycket överlåta beslutsbefogenhet tillatt

mellanfolklig domstol syftar på från organisationer friståendeen
domstolar, den internationella domstolen i Haag. be-Dent.ex.
slutanderätt EG-domstolen skulle komma vidutöva svensktatt ett
medlemskap i EG följd överlåtelse beslutanderätt tillvore en av av
gemenskaperna sådana och någon särskild överlåtelse till EG-som
domstolen sådana befogenheter i första stycket börav som avses
därför inte bli aktuell.

När det i tredje stycket gäller överlåtelse råttskipnings- ochav
förvaltningsuppgifter kretsenär inte lika snävtmottagareav av-
gränsad i första stycket. Sådana funktioner kan överlåtas tillsom en

till mellanfolklig organisation Sverige intesomstat,annan en
behöver ansluten till eller till utländsk eller internationellvara en
inrättning eller samfällighet.

6.3.4 går överlåtelse tillHur

Huvudregeln för beslut överlåtelse enligt 5 första§ stycket är attom
sådant skall fattas i ordning gäller för beslutett samma som om

grundlagsåndring, dvs. två likalydande beslut med mellankom-genom
mande riksdagsval. När den tidigare motsvarigheten 5till infördes§
uttalades i motiven, tidigare nämnts, den generella begräns-attsom
ningen, i begränsad omfattning, inte så precis hade varitvar som
önskvärt. lågDet då, uttalade departementschefen,

desto viktstörre på grundlagen såuppställer betryggandeatt
garantier möjligt det gäller formerna för stiftandenär sådansom av
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befogenhetsöverlåtelse tillag, varigenom konstitutionell sker
mellanfolkligt dylik lag, ändrar eller modiñerzrEn somorgan.

i icke tilinnehållet regeringsformens kompetensregler, bör komma
folketstånd saken underställts i val eller, detta mdutan att om

till tidsåtgången vållar bestämda olägenheter, åtgärdenhänsyn att
folkopinion, sådan denna kommer tilluppbäres bred uttryocav en

i riksdagen 1964140 134.prop. s.

formen för stiftande inte används vid beslutOm grundlag ettav on
överlåtelse enligt 5 första stycket, skall minst fem sjättedelar§ dav

fjärdedelar förena sigröstande och minst ledamöternatre etav om
beslut överlåtelse. torde naturligt beslutDet att ettom vara on
överlåtelse i jfr 1964143beslutanderätt sker form lagav av prop.

f 197215 185. inte obligatoriskt131 och SOU Det är dock ats. s.
använda lagformen. Något sådant krav ställs inte heller iupp paragra-
fen.

Även överlåtelse rättskipnings- förvaltning-när det gäller ochav
uppgifter inte direkt grundar sig regeringsformen ställs enligtsom
5 tredje på särskilda beslutsformer, uppgifterra§ stycket krav om
innefattar myndighetsutövning. beslut med minstDär treanges
fjärdedels majoritet den normala beslutsformen. Alternatixtsom
anvisas dock den ordning gäller för grundlagsbeslut. Fårsom

myndighetsutövningöverlåtelse beslutanderätt inte innefattarav som
och inte direkt grundad regeringsformen uppställs inteärsom

form. uppgifter,några särskilda krav på beslutets Helt triviala son
för därförinte har någon betydelse den svenska självständigheten kan

överlåtas iakttagande några speciella beslutsregler.utan av
beslutsformer positivt beslutKravet särskilda gäller bara ett on

överlåta beslutsbefogenheter. överlåtelse kan alltsåEnatt av
enkelriksdagen återkallas eller inskränkas enda beslut medettgenom

majoritet.

överväganden6.4

kan, inledning, finnas anledning klargöra i vilkaDet attsom en
situationer överlåtelse beslutsbefogenheter till kangemenskapemaav

tillfälle dåkomma i fråga. första, och kanske viktigaste,Det en
anslutning till gemenska-överlåtelse sker i samband med svenskär en

Då måste överlåtelse ske i utsträckning de vid dendenpema. som
tidpunkten gällande gemenskapsfördragen fordrar. ankommer inteDet

utformas.på sådant överlåtelse börbedöma hur beslutatt ettoss om
överlåtelsekan redan berörts, den danskaDet nämnas att, somsom

ägde inför tillträdet den januari 1973 skedde lag1 somrum genom en
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stadgade befogenheter enligt grundlagen tillkommer riketsatt som
myndigheter får, i den utsträckning i fördragde etc.som anges som

i 4 de Europeiska institutionerutövas Gemenskapemasupptas av
cit. m.fl. 258. §4 så deDue I räknas grundläggandeur s. upp
gemenskapsfördragen, Romfördraget, Kol- och stålfördraget ocht.ex.
Euratomfördraget fördragoch de innehåller tillägg till dessasom
fördrag. Förmodligen måste svensk överlåtelse komma gestaltaatten
sig på ungefär således knappast möjligt i saksätt. Det är attsamma

befogenhetereller räkna de överlåts.ange upp som
När så väl svensk överlåtelse skett till gemenskapema kan dessa,en

inom för gällande fördrag, utnyttja den kompetens de erhållitramen
någon ytterligare överlåtelse nödvändig. Detta gällerärutan att

vilka beslutsformer tillämpas inom gemenskaperna. Detoavsett som
råder således någon principiell skillnadinte mellan gemensamma
beslut fordrar enhällighet och sådana kan fattas medsom som
kvalificerad majoritet. Någon överlåtelse inför visst råds-ettt.ex.
beslut kan alltså aldrig komma i fråga. heller torde någonInte
ytterligare överlåtelse nödvändig falleti det redanatt ettvara
gällande fördrag förutser framtida utveckling samarbetet, i varten av
fall den utvecklingen inte förutsätter något ställningstagande frånom
medlemsstaternas sida endast beslut gemenskapernasutan ett av
institutioner jfr ft.Zahle, 243s.

Ytterligare överlåtelser alltså framtidabör endast bli aktuella om
gemenskapsfördrag sluts tillägger eller unionengemenskapemasom
beslutsbefogenheter återfinnsinte i de redan gällande fördragen.som

iDet ligger varje medlemsstats hand bedöma fördragatt ett nyttom
har sådant innehåll ytterligare befogenhetsöverlåtelser ärett att
nödvändiga.

Efter detta inledande vill erinra vi redanattresonemang om
5konstaterat i dess lydelse inte för§ nuvarandeatt utrymmeger

överlåtelse beslutsbefogenheter utsträckningi den EG-ettav som
medlemskap fordrar.

Det gäller då först det bör några regler i sakövervägaatt gesom
för bestämma det område inom vilket överlåtelse kan ske liksomatt

inom sådant någradet område bör ställas inskränkningar.ettom upp
frågor formerna förEn andra beslut överlåtelse.grupp av avser om

Slutligen finns det också skäl diskutera vissa frågoratt av mera
teknisk natur.
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6.4.1 iRegler sak överlåtelseom

Vi har tidigare konstaterat de gällande reglerna överlåtelseatt nu om
beslutsbefogenheter innehåller begränsningar i tillrätten över-av

låtelse dels på det sättet det överlåtbara området avgränsas tillatt
nonngivnings-, ñnans- och traktatmakten, dels tillrättenattgenom
överlåtelse, inom det överlåtbara området, inskränks så överlåtelseatt
bara får ske i begränsad omfattning och inte gälla rätten stifta,att
ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen eller lag val tillom
riksdagen och inte heller fråga begränsning de grundläggandeom av
fri- och rättigheterna.

kapitelI 2 har redovisats bl.a. hur de nuvarande medlemsstaternas
konstitutioner reglerar överlämnandet beslutsbefogenheter tillav
internationella organisationer. Genomgången uppvisar, där sagts,som
inte någon enhetlig bild. Några saknar helt uttryckliga be-stater

påstämmelser området. Bland de övriga finns istateren grupp av
vilka grundlagens bestämmelser suveränitetsöverlâtelse inte allsom
innehåller någon begränsning. Det gäller Belgien, Nederländerna,
Luxemburg, Tyskland, Spanien och Portugal. I den tyskat.ex.
grundlagen artikel 24 stadgas endast Förbundsrepubliken kanatt

lag överlåta höghetsrättigheter till mellanfolkligagenom orga-
nisationer.

De medlemsstater vilkas grundlagsregler innehåller någon form av
begränsning förutomär Danmark Frankrike, Italien och Grekland.- -
I Frankrike och Italien stadgas suveränitetsöverlåtelse förutsätteratt
ömsesidighet och får ske för fredens uppbyggnad och bevarande
Frankrike eller för en ordning säkrar fred och rättvisa mellansom
nationer Italien. GreklandsI konstitution överlåtelse intesägs att
får begränsa mänskliga rättigheter och grunderna för demokra-ett
tiskt styrelsesätt.

Vi har redan inledningsvis frågan avgränsningantytt att om en
endast har betydelse för tiden efter svensk EG-anslutning. Ien
samband med tillträde måste naturligtvis överlåtas beslutanderättett
i precis den omfattning då gällande gemenskapsfördrag fordrar.som
Regeringsformen måste också för sådan överlåtelseutrymmege en

svenskt medlemskap huvudöver skall möjligt.ett tagetom vara
Betydelsen avgränsning det överlåtbara området liggerav en av
således uteslutande i därigenom begränsas riksdagens möjligheteratt

grundlagsändring, under löpande medlemskap överlåtaatt, utan ett
andra beslutsbefogenheter i samband med framtida revisioner av
gemenskapsfördragen.
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För helt avstå från begränsning talar främst viktenatt atten av ge
riksdagen och regeringen för låta Sverige fullvärdigutrymme att som
EG-medlem fullt delta i det integrationsarbetetut utangemensamma

det fordrar återkommande grundlagsändringar.att Som vi redan
anmärkt i bl.a. kapitel 3 förutsätts medlemsstaterna är eniga föratt

längre gående integration framtida fördragsrevisioneratt en genom
skall komma till stånd. Sverige har alltså alltid möjlighet att, om en
sådan framtida revision skulle förutsätta överlåtelse i fören oss
oacceptabel omfattning, avstå från ratificera ändringsfördraget.att

För föreskriva begränsningar i till överlåtelserätten åtalar andraatt
sidan eftersom överlåtelse faktiskt påverkar grundlagensatt renten
bestämmelser borde åtminstone vissa viktigare överlåtelser också
förutsätta formlig grundlagsändring.en

Det kan också sägas sådana begränsningar inte skulle saknaatt
värde svensk synpunkt. Låt det i regeringsformen ävenanta attur oss
framgent stadgas överlåtelse endast kan ske inom vissa särskiltatt
angivna områden och rådets majoritet ändå beslutar förordningatt en

Ävenbehandlar utanförämne dessa områden. sådantett ettsom om
beslut inte på grund principen gemenskapsrättens företrädeav om-
framför nationell lag gemenskapsperspektiv blir ogiltigt, kanur-
ändå svenska domstolar tänkas vägra erkänna förordningensatt
företräde här eftersom det rör område inom vilket någon svenskett
överlåtelse över huvud inte har ägttaget rum.

Slutligen skulle grundlagsfästa begränsningar i tillrätten överlåtelse
i fall kunna svensktutgöra för söka motverkavart ett argument att att
beslut alls fattas inom områden inte bör bli föremål försom anser
gemenskapspolitik.

Vad särskilt de nuvarande begränsningarna kan följandeavser
tilläggas.

Det överlåtbara området

När det gäller beslutsbefogenheter direkt grundas på regerings-som
formen alltså det överlåtbaraär området sedan den januari1nu,
1986, till normgivnings-,avgränsat finans- och traktatmakten. Redan
detta naturligtvisär tämligen vidsträckt avgränsning.en

Som tidigare har konstaterat utesluter dock den gällandenu
uppräkningen överlåtelse flera funktioner,centrala bland demen av
den högsta domsmakten ll kap. l § RF. Vi kommer i kapitel 7 att
söka klarlägga den närmare innebörden i detta begrepp det kanmen
redan här nämnas vad grundlagens skydd är Högstaatt som ges
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funktion domstol,Regeringsrättens högsta dvs.domstolens och av
främst inte möjligt tillägga domstol ellerdet är ettatt att en annan

de högsta domstolarnas domar. Etträtten överprövaannat attorgan
inte inte heller såvitt bedömasEG-medlemskap innebär och kannu, -

överlåtas.grundlagsskyddade funktion måstei framtiden, dennaatt-
andra viktiga på regeringsformen grundadegäller fleraDetsamma

samband med regeringsbildandet.befogenheter, de hart.ex. som
kan överblickas, bör detockså konstaterat såvittVi har att, nu

befogenheter inombli fråga deendast kunna utöveratt, som rymsom
områden, på sikt möjligennormgivnings-, finans- och traktatmaktens

utformningenbefogenhet och bestämmaöverlåta riksbankens att utge
detbestämmasedlar och Det måste angeläget attmynt. varaav

fulltSverige medlem möjlighetöverlåtbara området så attatt gessom
kommandesamarbetets möjligadelta i det ekonomiskt-monetäraut

nuvarande avgränsningenfaser. följer alltså denRedan härav att av
i fall måste vidgas.det överlåtbara området vart

avgränsningen,beträffande nuvarande sägasbör också, denDet att
undanröja tolkningssvårigheterförsta syftade tillden i hand att som

inteförarbetena prägladesuppkommit. tidigaretidigare hade De av
avsikten medmåste emellertidnågon konkretion. Detstörre antas att

varitöverlåtelsetill knappasttidigare formellt obegränsade rättenden
befogenhetersådana centralamöjliggöra överlåtelseatt somaven

eller riksdagensstatsråd 6 kap. 1 § RFstatsministerns rätt att utse
måste4 RF.misstroendeförklaring 12 kap. § Deträtt att avge

avfattningen 5 äventidigareockså det, dendärför trotsantas att av
samtligainnebar icke1985 etableradföre år fanns här attsyn somen

grundlagsåndringregeringsformen grundade befogenheterpå utan
vårinternationella Enligtöverlåtas tillskulle kunna upp-organ.

också fåså kommit klartfattning endast detta synsättdetär ettattatt
1985 års avgränsning.författningsmässigt uttryck genom

inskränkning i generella termerEn

omfattninginskränkningen i begränsad är,gällandeDen somnu --
därför utgå. Frågan dåoch måste ärredan konstaterat, för snäv om

för EG-samarbetet och hursådan inskränkning bör gällanågon annan
så fall skall utformas.sådan ien

alternativ till uttrycket ifinna adekvatförefaller svårtDet att ett
bestämdlokution, iomfattning. dansk närmarebegränsad En

till gemenskapsrättensbrister främst med hänsynomfattning, har
liksom deti viss omfattning kan,dynamiska inslag. uttryckEtt som
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gällande, uppfattas kvantitativ bestämning liktydig imednu som en
mindre omfattning. i stället välja uttryck i angivenAtt ett som
omfattning skulle å andra sidan kunna uppfattas detnärmast som om
inte innebar någon inskränkning överlåtelse inteän kan skeattannan
in blanco.

inskränkning riskerar alltså nödvändighet bliEn generell med att av
relativt oprecis innebörd därför upphov till tolkningstvister.och ge

inskränkning såvitt vissa kategorierEn gäller beslutav
Även principen gemenskapsrättens företräde innebär ocksåattom om

nationell få vika för gemenskapsrätten,grundlagsbestämmelse kanen
inte formligmedför medlemskap någon överlåtelse rättett attav en

eller upphäva riksdagsordningen eller lagstifta, ändra grundlag, om
anledningval till riksdagen. kunde därför i och för sig saknasDet att

ändra gällande inskränkningen hänseende.den i dettanu
gäller fri- rättigheterna i kapitel 5 konstateratNär det och har att

medföravissa EG-rättsakter kan begränsningar i de grundläggande
fri- rättigheteroch enligt 2 kap. RF kan inskränkas lag.som genom

grundläggande fri- och rättigheter hittills har berörtsDe ärsom
informationsfriheten gemenskapsrättsligayttrande- och till följd av-

tystnadsplikt, och förbud viss reklamregler sekretess samtmotom -
tänkbara in-skyddet husrannsakan. Vi har också diskuteratmot

inte helt kan uteslutaskränkningar på andra områden och sagt att man
vissa de övrigaregler kan komma beslutas berör ävenatt att avsom

fri- rättigheterna.begränsningsbara och
gemenskapsrättsliga fri- och rättig-kapitel 5 beskrivs också detI

Skyddet förutvecklats EG-domstolens praxis.hetsskydd som genom
självafri- rättigheter integrerad delgrundläggande och är aven

rättighetemasgemenskapsrättsliga fri- ochgemenskapsrätten. De
dels tradition påinnehåll i sin denomfattning och bestäms tur av

ochför medlemsstaternaområdet kan sägas somvara gemensamsom
internationelladelsi dessas grundlagar,kommer till uttryck av

medverkat till,harkonventioner på området medlemsstaternasom
mänskligaskydd för deEuropakonventionfrämst 1950 års om

gemenskaps-friheterna. Dennaoch de grundlägganderättigheterna
att kodifierasockså kommitdomstolspraxis harrättsliga genomnu

artikelMaastrichtfördraget, F.
anledningingeni kapitelvi också konstateratfinns, attDet som

beslutaskulle kommagemenskapernamöjlighetenräkna med attatt
ochfri-undantagslösai demedför inskränkningarrättsakter som



146 Förhållandet till andra stater SOU 199314

rättigheterna i 2 kap. RF. Fri- och rättigheter på det tryckta ordets
område och i andra medier diskuteras i kapitel 10. Om gemensamt
beslutade rättsakter all förmodan skulle beröra någon demot av
undantagslösa fri- och rättigheterna får förutsättasdet ändringaratt
vidtas i 2 kap. RF.

helhet betraktatSom kan det gemenskapsrättsliga fri- och rättig-
hetsskyddet, sådant det upprätthålls EG-domstolen, inteav anses vara
mindre tillfredsställande detän gällande svenska skyddet. Det är
naturligtvis också för inskränkning i överlåtelse-ett argument att en
möjligheterna kan underlåtas.

Sammanfattande bedömning i vad begränsningargäller i tillrätten
överlåtelse

Vad gäller avgränsningen det överlåtbara området har konstateraav
inom den framtid kan överblickas är den bestämmelserat att som som

kan påverkas överlåtelse, och inte tydligt inom denav en som ryms
nuvarande avgränsningen, riksbankens ensamrätt ochatt utge
bestämma utformningen sedlar och Om avgränsningmynt.av en
skulle bibehållas kunde det därför övervägas nämna också dennaatt
rätt.

Valet står således mellan två olika och med godaansatser, var en
skäl för sig, när det gäller formulera överlåtelseregel visaviatt en
gemenskapema. Den innebär det överlåtbara områdetansatsen attena
bestäms till meddelande föreskrifter, användningen statensav av
tillgångar, ingående eller uppsägning internationell överenskom-av
melse eller förpliktelse eventuellt med något tillägg riks-rörande
bankens ensamrätt enligt 9 13kap. Vidare kan det liksomanges,

inom detta område får överlåtelse ske beslutanderättattnu, av
frågasom stiftande, ändring eller upphävande grundlag,avser om av

riksdagsordningen eller lag val till riksdagen eller frågaom om
begränsning någon de fri- rättigheteroch i 2 kap.av av som avses
varvid det sist nämnda ledet torde få preciseras till fri-deatt avse
och rättigheter i 2 kap. 2-5, 9 101 § och eller§§som avses
ll första§ stycket.

Den andra innebär helt underlåter någonansatsen att attman ge
begränsning det överlåtbara området och inte föreskriverhellerav
någon inskränkning inom området.de

Vi har slutligen för föreslå någon avgränsning detstannat att att av
överlåtbara området inte Det finns, enligt vår mening, inte skälges

grundlagsfästa för riksdagens och regeringensatt nu ge ramar
möjligheter låta Sverige delta i det vidare EG-samarbetet. Viatt anser
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vidare det är angeläget sökaatt undvika framtida konflikteratt mellan
gemenskapsrätten och vår interna rätt. vilket skulle kunna bli följden

svenska domstolar hade i tveksamma fall bedömaattom om en
gemenskapsrättslig regel inom område där överlåtelse inteettryms
kan ske. En viss betydelse tillägger också det förhållandet att av-
saknaden begränsning inte ha medfört några konstitutio-av en synes
nella problem i de nuvarande medlemsstaterna. Samma grundläggan-
de förts kan tillämpas också rätten till över-resonemang som nu
låtelse i fråga stiftande grundlag och begränsning fri-om av m.m. av
och rättigheterna. Vi har därför för föreslå någonstannat att att
inskränkning inte heller i dessa delar.ges

Vi det även avgränsning betryggandeatt utan garantieranser en ges
för svenskt deltagande i fortsattatt ett integration inte kommer atten
gå längre än det råder politisk enighet Vi påminner därvid återom.

framtida fördragsrevisioner måsteatt ratificeras alla medlems-om av
och framtidastater beslut överlåtelseatt beslutsbefogenheterom av

måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen se närmare
följande avsnitt.

När det gäller centrala konstitutionella befogenheter rätten attsom
statsråd och rättenutse misstroendeförklaringatt vi dock,avge anser

i likhet med vad gällde före år 1986, överlåtelse inte gärnaattsom en
kan komma i fråga även någon formlig begränsning inte finns. Viom

också gemenskapsrättsliga åtgärder inomatt sådana områdenmenar
bör förutsätta integrationen nått förbinudsstatensatt stadium. Som vi
tidigare anmärkt i kapitel 3 kan sådan ultveckling knappast kommaen
till stånd omfattande grundlagsrevsiuoner iutan samtliga medlems-
stater.

Vi konstaterar slutligen någon generell inskränkning, dvs.att en
motsvarighet till den nuvarande lokutioncn i begränsad omfattning,
inte förefaller möjlig formulera med öniskvärd precision.att

6.4.2 Formerna för beslut överlåtelseom

Det kan omedelbart sägas några nskränkningar i sak i rättenatt om
till överlåtelse inte längre skall gälla, det. cch för sig ligger än större
vikt än tidigare formerna för överlåtellse det råderatt garanterar att

bred enighet åtgärden.en om
Frågan särskilt kvalificerat fårfzarande något slag börettom av

bibehållas ställer sig emellertid delvis oliça när det gäller den överlå-
telse skall ske i samband med anslunimgen till EG och de över-som
låtelser kan komma i fråga följd framtida traktat-som som ei av
revisioner inom EG.
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Överlåtelse till EGanslutningenmedi samband

samband medimåste skeför den överlåtelsesärprägladeDet ensom
överlåtelsenvari ärsådan,anslutningenanslutning till EG är att som

väljarnaunderställasförhållanden kommerunder allaelement, attett
folkomröstning. Dessutom1994 iriksdagsvaletisåväl ensom

änd-inbegripet degrundlagsändringama,nödvändigadekommer
överlåtelse,gäller reglernaföreslås vadkommerringar att omsom

dåmåste kunna sågasförfarande. Detkvalificerati attbeslutas ettatt
användning vidtillbeslutsform kommervilken enoavsett som

påkravetanslutning så kommersamband medöverlåtelse i en
väl tillgodosett.medborgarinflytande blidebatt ochoffentlig att

påtankeni strid medskulle stådetdessutom sägaskanDet att en
kvalifice-krav påställafolkomröstningbeslutanderealiteteni att upp

folkomröstningen. Omirealisera utslagetbeslutsformer förrade att
det, medmedlemskap böri tillresulterarfolkomröstning etten

riksdagsminoritetförnågon möjlighet attord, inteandra enges
nödvändiga besluten.medlemskapförhindra de ett

beslutsförfarandetkvalificeradegällandedetå andra sidan,Om, nu
skulle dettillanslutningen EGsamband meditillämpas ävenskulle

beslutsförfaranden i denföljandepå varandratvånödvändiggöra
principielltgrundlagsändring. Detgäller för mestordning som

fattarförstså fall riksdagennämligen iförfarandettilltalande attvore
nödvändiga,grundlagsändringar ärläsningar dei tvåbeslut somom

beslutsbefogenheter.till överlåtelsemöjlighetervidarebl.a. att avge
riksdagen,stånd fattarkommit tillgrundlagsändringså välNär en

beslutgrundlagenändradedende möjlighetermed stöd ger,somav
gällandeihuvudregelnEnligtbeslutanderättsöverlåtelsen.om

beslutavgörandemedlemskapfördå dettagrundlag skulle ettsenare
naturligtvis1997.riksdagsvalet Detefterfattas förräninte kunna vore

sigförklararomröstningimajoritet folketolyckligt att enavom en
flera årförränfolkviljan intedenansluts till EG,Sverigeönska att

beslut.nödvändiga politiskatillkunna ledaskullesenare
övervägande eftersträvardärför tala förskäl att enmansynes

till EG,anslutningmedi sambanddet möjligtlösning gör att, ensom
beslutmajoritet fattasedvanlig enkeltillfälle och medvid endaett om

föreslårViinstitutioner.tillbeslutsbefogenheter EGsöverlåtelse av
till denövergängsbestämmelsehärfördet utrymmeatt genom enges

6.4.4.avsnittnedan,föreslår5 se10 kap. §ändring somav
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Framtida beslut överlåtelseom

Det finns ingen anledning räkna med de europeiska inte-att att
grationssträvandena kommit till slut i och med Maastritchtför-ett
draget. Framtida överenskommelser mellan medlemsstaterna kan för
sitt genomförande fordra överlåter beslutsbefogen-att staterna nya
heter till de institutionerna. det inteOm frågaärgemensamma om

principiella och strukturella förändringar bör, med de förslag vimera
lägger fram, inte någon ytterligare grundlagsrevision dånu vara

aktuell. Situationen iär stället helt enkelt den det finns inter-att ett
nationellt avtal skall godkännas riksdagen och till följdsom av av
vilket riksdagen också skall fatta beslut någon ytterligare överlå-om
telse beslutanderätt.av

viSom redan inledningsvis konstaterat det,är bakgrundmot attav
varje överlåtelsebeslut principiellt innebär svenskaatt statsorgans
kompetens ändras eller modifieras, rimligt säkerställa sådantatt att ett
beslut i fall omfattas betryggande riksdagsmajoritet.vart Ettav en
kvalificerat beslutsförfarande något slag bör således gälla förav
sådana framtida överlåtelser.

Det kan då övervägas helt behålla nuvarande ordning för beslutatt
eller åtminstone likvärdig möjlighet, införa kvalificeratatt, ettsom en
beslutsförfarande något slag.annatav

Mot den nuvarande ordningen talar framför allt det svenskaatt
beslutsförfarandet kan komma utgöra fördröjande faktor i detatt en

integrationsarbetet. Antag avtal mellan med-att ettgemensamma
lemsstaterna undertecknas under år riksdags-sommaren samma som
val hålls i Sverige. Med nuvarande ordning kan då inte villom man-
eller kan tillämpa undantagsregeln svenskt överlåtelsebeslut inteett-
slutligt fattas förrän drygt år dvs. efter närmast följandetre senare,
riksdagsval. Vi har därför för föreslå beslutstannat att att om
överlåtelse också, likvärdigt alternativ till den nuvarandeettsom
huvudregeln, kan fattas med viss kvalificerad majoritet vid etten
tillfälle. Det bör betonas också sådan ordning tillämpas kanatt om en

folkomröstning ske i frågan även den då endast blir rådgivandeen om
och måste beslutas riksdagsmajoritet.av en

När det gäller vilken majoritet med sådan lösning börsom en
krävas har vi, för söka förena kravet på betryggande majoritetatt en
för överlåtelse med behovet undvika begränsadatt atten av en
minoritet möjlighet blockera Sveriges deltagande i fortsattatt ettges
integrationsarbete, valt anknyta till de regler gäller föratt som nu
överlåtelse rättskipnings- eller förvaltningsuppgift innefattarav som
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myndighetsutövning 10 5 tredjekap. § stycket. Beslut över-om
låtelse bör således kunna fattas beslut minst 34 devarom avgenom

förenar sig eller i ordning gäller för stiftanderöstande den som av
grundlag.

6.4.3 Tekniska frågor

sig önskvärtVi har konstaterat det inte eller möjligtatt attvaresynes
inom det överlåtbara området inskränka den beslutanderätt fårsom

iöverlåtas till gemenskaperna. Det måste sin leda till slutsatsentur
särskilt.överlåtelse till gemenskaperna bör regleras Det böratt

nämligen fortsättningsvis finnas behov allmän regeläven av en om
överlåtelse beslutanderätt inte gemenskaperna. 5 har§av som avser

EG-paragrafen, andra överlåtelservisserligen kallats ävenmen av
karaktär kan undantagvis förekomma. Så tillämpadesliknande

vid beslut tillträde till den europeiska patentkon-lagrummet t.ex. om
överlåtelseregelventionen. Vi utgår i från sådan allmän ävenatt en

innehålla inskränkningar gäller.fortsättningsvis bör de I vartsom nu
i vårt vad bör gällafall ingår det inte uppdrag övervägaatt som

beträffande överlåtelse i andra fall såvitt EG.än avser
EG-paragraf således förefallerförhållandetDet att nyen

också till det den bestämmelsennödvändig leder slutsatsen attoss av
uttryckligen bör framgå det överlåtelse till gemenskapernaäratt som

knappast acceptabelt 10 kap. skulle innehålla tvåDet vore omavses.
överlåtelseskilda hållna föreskrifter, med olika rekvisit,allmänt om

förarbetenaoch läsare studerabeslutanderätt tvungen attav en vore
för förstå den dem endast EG.att att ena av avser

EG-paragraf6.4.4 En ny

institutioner reglerasföreslår alltså överlåtelse till EGsVi att
5första stycke i 10 kap. §särskilt. kan skeDet ett nyttgenom som

då lydabör

överlåtas till [Europeiska gemenskaperna] i denBeslutanderätt kan
mellan Sverige ochföljer överenskommelseutsträckning avsom
Riksdagen beslutargemenskapernas] medlemsstater.[Europeiska

fjärdedelaröverlåtelse beslut, minstsådan tre avvaromgenomom
också fattas i denförenar sig. Riksdagens beslut kande röstande

stiftande grundlag.ordning gäller för avsom
direkt grundar sig på dennafall kan beslutanderätt,I annat som

föreskrifter, använd-regeringsform och meddelande avsom avser
eller uppsägningtillgångar eller ingåendeningen statens avav

förpliktelser, i begränsadinternationella överenskommelser eller
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omfattning överlåtas
Föreskrivs i lag internationell överenskommelseatt en
Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift direkt grundar sigsom

på denna regeringsform kan, i fall än i förstaannat som avses
stycket, beslut riksdagengenom av

Innebörden sådan bestämmelse bör stå väl i överenstämmelseav en
med de allmänna utgångspunkter vi tidigare har Be-angett.som
stämmelsen är avfattad så gränsen för i vilken omfattningatt be-
slutanderätt kan överlåtas bestäms gemenskapsfördragensgenom
innehåll.

Vidare föreskrivs beslut överlåtelse också kan fattasatt om genom
beslut med kvalificerad majoritet.ett Bestämmelsens avfattning

medför skärpning formen för beslut såvitt gäller sådanaen av
rättskipnings- och förvaltningsuppgifter inte myndig-som avser

Ävenhetsutövning. sådan skärpning knappast i och för sig ärom en
sakligt motiverad har vi dock det är värdefullt det föransett att om
all överlåtelse beslutsbefogenheter till gemenskapema kan gällaav
enhetliga rekvisit och enhetliga beslutsformer. skälAv samma
föreslår vi inte den EG-paragrafen riksdagenatt möjlighetnya ger

så också gäller enligt 5 § tredjeatt, stycket, bemyndigasom
regeringen eller myndighet i särskilt fall beslutaattannan om
överlåtelse. Det bör ligga samlat i riksdagens hand fatta alla beslutatt

överlåtelse till gemenskapema.om
Den föreslagna lydelsen är sådan även överlåtelse i sambandatt

med svenskt tillträde omfattas. Som utvecklat tidigareett bör det
emellertid inte komma i fråga krav på kvalificeradeatt genom
beslutsformer äventyra genomförandet den folkvilja kommitav som
till uttryck i folkomröstningen medlemsskapet. Vi föreslår därförom

till den EG-paragrafen fogas övergångsbestämmelseatt nya en
enligt följande.

riksdagenHar godkänt avtal Sveriges anslutning till [Europeiskaom
gemenskapema] sedan folkomröstning i hela riket ägt i fråganrum
får riksdagen fatta beslut överlåtelse beslutanderätt tillom av
[gemenskapema] med anledning anslutningen tillämpningutanav

de regler visst flertal föreskrivs i 10 kap. 5av om som

Övriga6.4.5 bestämmelser i 10 kap.

Vi har redan inledningsvis berört enligt l § internationellaatt
överenskommelser ingås regeringen och det i vissa fallattav
förutsätter riksdagens godkännande 2 3-4§. I §§ regleras bl.a.
regeringens befogenhet uppdraga förvaltningsmyndighet ingåatt att
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påverkasöverenskommelse. bestämmelser EG-sådan Dessa ettav
i kapitel inom depå så utvecklatsmedlemskap sätt att, som

tillkommer traktatmaktenområden gemenskapsrätten reglerarsom
gemenskapema och inte medlemsstaterna.

6 7 vill vibestämmelserna utrikesnåmnden och §§Vad gäller om
frågoreftersom EG-samarbetet omfattar såvälendast påpeka att som

i omfattning,hittills varit inrikespolitisk mindreänartav som, om
anledning itraditionellt utrikespolitiska frågor, kan det finnas att

diskutera hur skall dras mellan utrikes-sammanhang gränsenannat
och de uppgifter tillkommer det riksdags-nämndens kompetens som

tillskapas för samråd med regeringen i EG-frågor jfrbörorgan som
frågorkan i Danmark valt låtakapitel ll. Det nämnas att attman

Udrigespolitiskeutrikespolitik diskuteras i Dengemenskapernasom
gemenskapspolitik i övrigt diskuteras i FolketingetsmedanNavn

Markedsudvalg.

I 8 § sågs att

skalltill vilket utrikesärendena hörChefen för det departement
förhållandetbetydelse förhållas underrättad, fråganär ärsom av

hosorganisation uppkommertill eller till mellanfolkligstatannan
statlig myndighet.annan

särskiltmotiven fråga utrikespolitiken finnsI det isägs ettatt om
sammanhållenintresse enhetlighet, konsekvens ochstarkt av en

klartdetbedömning 197390 370 t. Samtidigt stårprop. atts.
kontakterSveriges internationellabestämmelsen inte innebär att
innefattarFöreskriftenuteslutande sker utrikesdepartementet.genom

Utrikespolitiskendast underrättelseskyldighet fråganär arten aven
skall skeunderrättelseuppkommer hos myndigheter, dvs.andra

innan den andra myndigheten ställning för utrikesministernatttar ge
möjlighet bedöma utrikespolitiska betydelse.sakensatt

Det har EG-samarbetetredan flera gånger påpekats äratt ett
mellanstatligt frågor i ickesamarbete till del rörstor somsom
medlemsstater karaktär. därförnormalt inrikespolitisk Det årär av
möjligt den regeringskansliet nödvändigsamordning inom äratt som
i EG-samarbete i former dekan behöva ske andra änett som
tillämpas för ankommer emellertidandra utrikespolitiska frågor. Det
inte på i avseendet. Vi nöjer därförsynpunkter detattoss ossavge
med konstatera utrikesministern skall hållaspåkravetatt att att
informerad inte fråganandra tänkbara lösningarutesluter om
koordinering koordineringenregeringskansliets arbete. Hur änav

sådant utrikes-anordnas det osannolikt det sker på sättär attettatt
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departementet lämnas utanför och föreskriften i 8 därför inte§
uppfylls. Något behov modifiera bestämmelsen finns såledesattav
inte.

Slutligen bör nämnas regeringens in svensk väpnadrätt sättaatt att
styrka i strid eller sända sådan styrka till land regleras iatt annaten
9 EG har idag inte några väpnade styrkor eller någonegna
befälsrätt över medlemsstaternas militära enheter och bestämmelsen
berörs därför Maastrichtfördragetinte. innefattar visserligen ett
utrikespolitiskt- och säkerhetspolitiskt samarbete artikel J och
utpekar den Västeuropeiska unionen integrerad del densom en av

unionens artikelEuropeiska utveckling 4.2. delJ Den av en
säkerhetspolitik rör försvaret emellertid uttryck-ärgemensam som

ligen undantagen från den beslutsordning förgällergemensamma som
i övrigt artikel försvarspolitiksamarbetet J 4.3. En gemensam som

binder medlemsstaterna förutsätter således fördragsändringar och, om
sådana tillkommer stånd efter svenskt tillträde, ytterligareett
befogenhetsöverlåtelser från svensk sida.
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7 Rättskipning och förvaltning.
11 kap. RF

Sammanfattning Vi har funnit EG-medlemskap påverkaratt ett
våra domstolars och förvaltningsmyndigheters ställning och
verksamhet på följande punkter. Det gäller för det första
skyldigheten sätta gemenskapsrätt före svenskatt lag. Den enda
nuvarande regel domstolar och myndigheter rätt ochsom ger -
skyldighet givensätta lag åt sidan år lagprövningsregelnatt i 11-
kap. 14 § RF. Vi konstaterar den bestämmelsen flera skälatt av
inte räcker för gemenskapsrätten detatt genomslag denge som
kräver. För det andra sker det viss inskränkning i framför allten
de högsta domstolarnas kompentens. De saknar behörighet att
självständigt konstatera EG-rättsakter är ogiltiga. Dessutomatt är
de skyldiga begära besked hur EG-domstolenatt tolkarom
gemenskapsrätten när sådan fråga förekommer i mål ochetten
de är bundna det besked EG-domstolen Det före-av som ger.
kommer emellertid inte EG-domstolen överprövar de högstaatt
domstolarnas avgöranden. Systemet med bindande tolknings-
besked från EG-domstolen låter sig, för det tredje, inte utan
vidare förenas med i första hand bestämmelsen i kap.ll 2 § RF

domstolarnas oberoende. Den påverkan EG-om ettsom-
medlemskap medför bör på något sätt komma till uttryck i
regeringsfonnen. Så sker också den allmänna regelattgenom

vi föreslagit i kap.1 RF för såväl företrädes-utrymmesom ger
principen den påverkan sker i övrigt. I enlighet medsom som
den allmänna inriktning valt för vår översyn behöver, ochsom
bör inte heller, någon ytterligare grundlagsreglering i denna del
komma till stånd. Vi inte de svenska förvaltnings-attanser-
myndigheternas relativa självständighet bör medföra några
konstitutionella problem. Regeringen har även med gällande
grundlag de styrmedel bedömer den behöver föratt attsom

gemenskapema kunna förgentemot Sverige uppfyllerattsvara
sina fördragsförpliktelser.

Ur konstitutionell synpunkt påverkar EG-medlemskap den svenskaett
rättskipningen sådan den utövas våra domstolar, liksom denav
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i främst tvåförvaltningsmyndigheterna,vidlagtillämpning skersom
i vissa fall tillämpagäller dels skyldighetenavseenden. Det att

åt sidan, delsdärigenom sättsnationell rättgemenskapsrätt även om
inför avgörandetfall skyldigheten,möjligheten, och i vissa ettatt av

frånbesked EG-bindandeärende i Sverige inhämtamål eller ett
förhandsbesked.tolkning,gemenskapsreglers rättadomstolen om

det finns anledningförhandsbesked medförmedSystemet attatt
oberoendegrundlagsfästadomstolarnasde svenskadiskutera om

i förhål-ställninghögsta domstolarnaspåverkas liksom belysa deatt
till EG-domstolen.lande

och gemenska-övriga medlemsstaterDet är gentemotstaten som
sina åtaganden.Sverige fullgörinstitutioner för attansvararpernas

de svenskasöka belysadärför också anledningfinnsDet att om
ställning visavisjälvständigarelativtförvaltningsmyndighetemas

EG-medlemskap.vidmedföra problemregeringen kan ett

företrädePrincipen gemenskapsrättens7.1 om

gemenskapsrät-principeninnebördenBeträffande den närmare omav
avsnitttill kapitelframför nationell hänvisasföreträde rätttens

följerprincipenendast erinra1.2.3. Vi vill här attatt avom
gemenskaperna ochviss beslutanderätt tillöverlåtitmedlemsstaterna

denormgivningskompetensdenavstått från delsåledes somaven
ensidigt beslutad regel föredå intebesitter. kan sättaDe enenannars

har bestämts gemensamt.som
författningarmedlemsstaternasför de nuvaranderedogörelsenAv

uttryckligendast Irland harframgått hittillsi kapitel 2 har att en
företrädesprincipen.förgrundlagsbestämmelse utrymmesom ger

företrädegenerellt internationell rättNederländerna tillerkänner
Övriga Danmark,bland demmedlemsstater,framför inhemsk lag.

konstitu-företrädesfrågan. Deregleringkonstitutionellsaknar aven
Maastricht-anledningpågår medreformertionella avnusom

gemenskaps-fråganförefaller inte heller siktefördraget ta om
företräde.rättens

år 1973 övervägdesanslutning gemenskapernaDanmarks tillInför
nödvändig. Detföreträdesfrâgangrundlagsreglering varavom en

vidsedan Danmarkdå anladesprincipiella synsätt attvarsom
avstått lagstift-den danska grundlageni enlighet medtillträdet

i stridlagstiftningskulle dansktill gemenskapernaningsmakt moten
därförgrundlagsstridig ochtillämplig gemenskapsrättomedelbart vara

Tidsskrift for Internatio-Nordiskdanska domstolarinte tillämpas av
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nal Ret, 1971, vol. 41, 109 ff. Det också Danmarkantogs atts.
skulle kunna uppfylla sina förpliktelser de danskaäven domstolar-om

inte skulle komma godta det ficksynsättet. Man nämligen utgåattna
från den danska lagstiftaren skulle avstå från medvetet stifta lagatt att
i strid med gemenskapsrätten och sådan lag oavsiktligtatt om
meddelades den skulle komma ändras, upphävas eller tolkas iatt
enlighet med gemenskapsrättens bestämmelser de rättstillämpandeav
myndigheterna. Någon grundlagsreglering företrädesprincipenav
ansågs således inte erforderlig i Danmark.

Det bidrog också till det danska ställningstagandet visser-att man
ligen utgick från gemenskapsrätten ägde företräde framförävenatt
dansk grundlag ansåg det i praktiken uteslutet detatt attmen var
skulle kunna uppstå konflikt mellan gemenskapsrättslig regelen en
och någon materiell dansk grundlagsregel. såOm allt skulle sketrots
ansåg sig kunna utgå från EG-domstolen skulle förklara EG-attman
rättsakten ogiltig 122.a.a. s.

pFrågan är i vilka situationer företrädesprincipen kan vara pro-
blematisk konstitutionell synpunkt eller, med andra ord, underur
vilka omständigheter svensk domare kan behöva grundlagsstöd fören

svensksätta lag åt sidan till förmån för gemenskapsrättsligatt en
regel. Först kan detsägas måste fråga gemenskaps-att vara om en
rättslig regel direkt effekt.äger endast sådanaDet är reglersom

kan åberopas inför den nationella domaren. Därefter kan detsom
konstateras den svenska lagen är äldre denän gemenskaps-att om
rättsliga regeln domaren bör kunna tillämpa den gemenskapsrättsliga
eftersom äldre lag får vika för lag lex posterior-principen.yngre
Om det frågaär svensk föreskrift meddelats på myndig-om en som
hetsnivå bör domaren också kunna tillämpa motstridigen gemen-
skapsnorm eftersom regel högre skall tillämpas föreen av rang en av
lägre dignitet lex superior-principen. Likaså bör gemenskapsrättsliga

för visst specialområde kunna tillämpas framförettnormer mera
allmänt hållna svenska lagar lex specialis-principen.

Det därmed främst iär två fall företrädesprincipen kan ställassom
på sin nämligen dels svensk lagregel stiftats striderspets, om en som

redan existerande gemenskapsrättlig delsregel, det rådermot en om
konflikt mellan grundlagsregel och EG-rättsakt.en en

Frågan dåär gällande grundlagsregler kan användas för attom nu
lösa de nämnda möjliga kollisionerna så gemenskapsrättensom
kräver. Den iregel regeringsformen det möjligt ñrgörsom en
domstol eller rättstillämpare underlåta tillämpa svenskatt attannan en
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föreskrift regelnär lagprövning i ll kap. 14 Regeln harom
följande lydelse

Finner domstol eller offentligt föreskrift står iannat attorgan en
strid med bestämmelse i grundlag eller överordnad för-annan
fattning eller stadgad ordning i något väsentligt hänseende haratt
åsidosatts vid dess tillkomst, får föreskriften icke tillämpas. Har
riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall tillämpning
underlåtas endast felet är uppenbart.om

Det framgår lagprövningsregelns lydelse den inte vidareatt utanav
är möjlig tillämpa för gemenskapsrätten företräde. förstaEttatt att ge
problem hänger med det uppenbarhetskrav regelnsamman som
innehåller såvitt gäller riksdagen eller regeringen beslutadeav
föreskrifter. Det skulle också främmande för den svenskavara
rättstradition hittills följts domstol given svensk lagsattesom om en
åt sidan enbart för den för sin del gjorde be-att t.ex. en annan
dömning i förenlighetsfrågan än riksdagen eller regeringen gjort när
den beslutade föreskriften. Gemenskapsrätten innehåller inte något
krav på motstridigheten till nationell regel skall uppenbaratt en vara
för EG-regeln skall företräde. Det tyder i stället påatt mesta attges

uppenbarhetskrav gemenskapsrättens synpunkt alltförutgörett ettur
högt ställt krav på förutsättningarna för den nationella lagen skallatt
få vika.ge

får visserligen förutsättasDet inte framstårdet heltatt om som
entydigt den ifrågasatta svenska regeln strider gemenskapsrät-att mot

skulle svensk domstol inhämta förhandsbesked från EG-ten etten
domstolen. Det ankommer på EG-domstolen avgöraatt gemen-
skapsrättens innebördrätta och dess tolkning måste respekteras av
nationella domstolar. Regering och riksdag disponerar inte över

Äventolkningen gemenskapsrätten. regering eller riksdag gjortav om
aldrig så prövning förenlighetsfrågan i samband meden noggrann av

beslut föreskrift måste deras bedömning vad gemenskapsrät-om en av
föreskriver förvika EG-domstolens tolkning fråga. Omten av samma
svensk domstol således bygger sitt konstaterande atten av en

föreskrift strider gemenskapsrätten uttalande EG-mot ett av
domstolen måste rimligen felet uppenbart. Detär ärattman anse
emellertid inte klart de lagtillämpande förvaltningsmyndigheteratt

också har gemenskapsrätten företräde möjlighetharatt attsom ge
förhandsbeskedbegära från EG-domstolen vidare avsnitt 7.2.2.se

kan Fri- och rättighetskommitténDet nämnas 199201 bl.a.Juatt
har till uppdrag utreda lagprövningsrätten och därvid övervägaatt om
kravet på felet skall uppenbart skall bort eller mildrasatt tasvara,
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i fall när det gäller denvart prövning åligger domstolarna dir.som
1991119 7.s.

Ett andra problem gäller frågan gemenskapsrätten kanom anses
sådan annan överordnad författningvara ien be-som avses

stämmelsen lagprövning. Det skulle möjligen kunna hävdasom såatt
falletär eftersom doktrinen gemenskapsrättens företräde i sigom

själv är del gemenskapernas regelverk, Facquisen av av
communautaire, och sedan regelverket i samband med svensken
anslutning införlivats med svensk rätt även företrädesdoktrinen
således blir del den svenska rättsordningen. Det är emellertiden av
långt ifrån säkert svensk domstol skulleatt saken så. Om inteen se
gemenskapsrätten kan betraktas överordnad författningsom en
saknas grund för avstå från tillämpaatt svenskatt lag. Vidarenyare
kan det, även gemenskapsrätten skulle kunnaom anses vara en
annan överordnad författning, förefalla alltför långtgåendevara att

lagrummet tolkning innebär även grundlagge kanen att sättassom
sidan till förmån för gemenskapsrättslig regel.en

7.2 Förhandsbesked från EG-domstolen

För allmän och översiktlig beskrivning med förhands-en systemetav
besked hänvisas till kapitel under avsnitt 1.1.4. Vi erinrar här
endast de högsta domstolarna haratt skyldighet i förekom-om atten
mande fall inhämta förhandsbesked medan lägre domstolar har rätten

begära sådana besked.att De frågor domstolarna kan ställa gällersom
huvudsakligen giltigheten EG-rättsakter och tolkningen fördra-av av

och föreskrifter i sekundärrätten.gen

7.2.1 Ytterligare EG-domstolens praxisom

Vi har tidigare, i kapitel konstaterat den nationella domstolensatt
handlingsutrymme blir begränsat EG-domstolen lämnar sittmer om
förhandsbesked i mycket nära anknytning till omständigheterna i
målet.

EG-domstolen också ha ambition möjligt sittsynes atten om avge
besked med hänsynstagande till omständigheterna i målet. I målen 36
och 7180, Irish Creamery Milk Suppliers Association .. Irland,
liksom i mål 1486, Pretore di Salo-målet, uttalade domstolen föratt

dess tolkningatt gemenskapsrätten skall till för denav nyttavara
nationella domstolen det är väsentligt definiera den rättsligaatt miljö

tolkningen skall verka inom. I det perspektivet, anfördesom domsto-
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klarlagtsfakta i målet harlämpligtvidare, kan det iblandlen attvara
förhands-innaninnebörd harnationella lagensdenoch utrettsatt

EG-domstolen hänsynmöjligt förför detbesked begärs göra att taatt
relevantaomständigheter kanrättsligamateriella ochtill alla som vara

emellertid inte,inskränkerövervägandenSådanaför tolkningen.
bestämmande-domstolensvidare, den nationellaEG-domstolenansåg

i målet.dömanationella domstolen hardenDet ärrätt. attsom
för-EG-domstolentendens hoskunnat iakttasharDet att avgeen

därför lämnarprecisa ochdetaljerade ochhandsbesked är ettsom
bedömningar. Detnationella domarensför denbegränsat utrymme

väsentligaOm dendel fall på måletsnaturligtvis iberor art.en
läkemedel iutgörvissmålet gällerfrågan i t.ex.varaom en

praktikenbesked iEG-domstolensmening kangemenskapsrättslig
avgörandesådanhaFörhandsbesked kanutgång.måletsavgöra en
inom tull-tekniskfrågori mål gällerkaraktär t.ex.art,av merasom
gäller vadställda frågandå denmervärdeskatteområdet, ellereller

visst begrepp,medbestämtnärmarei gemenskapsrätten ettavsessom
ocksåmajeure. det harforce Meneller sagts attarbetstagaret.ex.

denverkligen ärambitionEG-domstolen har att avge svar somen
beskedsittsällan lämnaroch därför intetill hjälpnationella domaren

i målet sefaktiska omständigheternatill deanknytning t.ex.i nära
37987,mål Groener.

förhandsbeskedinhämtakanmyndigheter7.2.2 Vilka

ellerfår,domstolarnationellaartikel 177 sägsRomfördragetsI att
i andraanvändslokutionMotsvarandeförhandsbesked.skall, inhämta

juridiction,tribunal, franskaengelskaspråkversioner court uneora
danskaGericht och ret.tyska ein en

huvudregel,början, åtminstonetillfårdomstolMed som enen
enligt nationelladomstol denbetecknasdeantas somsomorganavses
således omfattas devidkommande börsvenskträttsordningen. För

och deförvaltningsdomstolamaallmännadomstolarna, deallmänna
bostadsdomstolen,fastighetsdomstolar,domstolarnasärskilda

marknadsdomstolenarbetsdomstolen och
stöd lag avgörasfår intemellan enskildaRättstvist utan av annanav

exempel på3 Ett11 kap. § RF.domstol attmyndighet än annan
uppgift Statensäranförtrotts sådanlagmed stödmyndighet va-av

nämnd.
förvaltningsorganisationen förekommerstatligadeninomMen även

i svensk statsrättprövning. Det ärjudiciellinslagbetydandeett av
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inte möjligt göra klar distinktion mellan rättskipning ochatt en
förvaltning. förhållandeDet är detta är den främsta anledningensom
till den regeringsformen behandlar rättskipning och för-att nya
valtning i kapitel, med delvis reglersamma gemensamma
HolmbergStjemquist 187.s.

Frågan såledesär domstolsliknande nämnder, länsstyrelser ochom
centrala förvaltningsmyndigheter kan inhämta förhandsbesked från
EG-domstolen

ÄnkantidigtI avgörande, mål 6165, Vaassen-målet, tillät EG-ett
domstolen arbetsrättslig obligatorisk skiljedomstol inhämtaatten
förhandsbesked. Domstolen fäste avgörande vikt vid bl.a. skil-att
jedomstolen inrättats med lag,stöd dess ledamöter utnämndesattav

minister, den inte slag, den hade tilltemporärtatt attav en var av
uppgift slita tvister och tillämpade kontradiktoriskt förfarandeatt ett

den hade tillämpa lagregler.samt att att
EG-domstolen ha kommit ändamålsinriktaduttryckaattsynes en

på frågan vilka kan domstolar. Målsyn om organ som anses som
24680, Broekmeulen-målet, gällde begäran förhandsbeskeden om
från holländsk nämnd överprövade frågor läkares rätt atten som om

sittutöva yrke. Nämndens majoritet utsågs det holländskaav
läkarförbundet ordföranden och tvâ ytterligare ledamötermen
utnämndes minister. Nämnden tillämpade kontradiktorisktettav en
förfarande. Dess avgöranden sades formellt kunna överklagas till
allmän domstol så hade i praktiken aldrig skett.men

EG-domstolen uttalade bl.a. att

uppgiften tillämpa gemenskapsrätt anförtros yrkessam-attom en
manslutning handlar under visst överinseendeettsom av rege-
ringen, och den organisationen, i samarbete med ansvarigaom
myndigheter, tillskapar överprövningsförfarande kanett som
påverka utövandet rättigheter gemenskapsrätten det,ärav som ger,
för säkerställa fungerar riktigt,gemenskapsrätten nödvändigtatt att

domstolen har möjlighet frågor tolkning ochavgöraatt att om
giltighet från sådant förfarande.ettsom emanerar

Följaktligen, uttalade vidare, mäste den särskilda nämndendomstolen

i praktikendomstol enligt artikel 177 eftersom detutgöraanses en
eftersomi domstol ochsaknas möjlighet till överprövning allmän

förfarande och meddelarnämnden tillämpar kontradiktorisktett
beslut de facto erkänns slutliga.som som

delsförDet avgörande domstolens ställningstagande attvarasynes
rättigheternämndens verksamhet kunde påverka utövandet somav

praktikengemenskapsrätten dels nämndens avgöranden iattger,



162 Rättskipning och förvaltning SOU 199314

domstolen uttalar detöverklagbara. Vadbetraktades icke omsom
klargörandeendastmedverkan skallallmännas attett avsomnog ses

tillämpningsområdet för artikelrättskipning inte inomhelt privat ryms
förhandsbeskedavvisat begäranEG-domstolen har således177. om

Nordsee-målet.skiljenämnder mål 10281,från privata
förvaltnings-de svenskaentydigt bedömainte möjligtDet är att nu

förhandsbesked.i fråga begäramyndigheternas ställning rätten attom
verksamhet,rättstillämpandenaturligtvis för de i sindel talarEn att

myndighetsutövning, dvs.frågautsträckning det ärsärskilt i den om
disciplinär be-skyldighet,förmån, rättighet,bestämmaatt om

mån de harförhållande, och i denstraffning jämförbarteller attannat
imed domstol denkunna jämställasgemenskapsrätt, bordetillämpa

artikel 177.imening som avses
frågan generelli sammanhanget nämnasDet kan det att enom

Sverigeförvaltningsbeslut idomstolsprövningtillmöjlighet av
direktivIden utredningensrättighetskommittén.Fri- ochövervägs av

till dom-för vidgning rättendel skäli dennanämns ett avensom
för deskyddEuropakonventionenstolsprövning de krav omsom
ställer.friheternagrundläggandemänskliga rättigheterna och de

vilka effekterkommittén bör undersökaanförsVidare att som
i Sverige.får för dess tillämpningställning ikonventionens EG-rätten

effekterutreda vilkaockså kommittén börSlutligen nämns att som
avseende.i sig får i berörtEG-medlemskapet nu

ställning7.3 domstolarnasDe högsta
1 §11 kap.

högstadomstolen ärföreskrivs bl.a. HögstaI 11 kap. 1 § att
förvalt-allmännaRegeringsrätten högstadomstol och ärallmänna att

domstolar fårdessafå målningsdomstol, rätten prövatsamt att att av
begränsas lag.genom

bestämtställas vad närmareförsta fråga bör ärEn avsessom som
domstolar.Regeringsrätten högstadomstolen och ärmed Högstaatt
198414förefaller SOUrättsuppfattningen segällandeDen s.vara

be-19848561 l7 ff50 ff hänvisningarmed attsamt s.prop.
uppgiftinrättas meddet inte fårstämmelsen innebär attatt organ
de högstaavgörandendomstolarnasde högstaöverpröva samt att

begränsningar i tillrättenkompetens intedomstolarnas t.ex. genom-
inte framstårsådan omfattning de längrefullföljd får inskränkas i att-

kompetensområde. Däremotsitt respektivehögsta instans inomsom
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har det inte element i den högsta domsmaktenangetts ettvara som
sådan den måste kunna heltutövas obundet.att

När förstdet gäller förhandsbesked giltigheten EGssom avser av
rättsakter är, konstaterats i kapitel EG-domstolen exklusivtsom
behörig förklara rättsakt ogiltig och svensk domstol kanatt en en
således inte vägra tillämpa EG-rättsakt stödatt utan etten av
förhandsbesked. Det är alltså inte fråga EG-domstolen skulleattom
överpröva Högsta domstolens avgörande i ogiltighetsfråga.t.ex. en
Gemenskapsrättens ståndpunkt i denna fråga innebär i stället att
frågan EG-rättsakters ogiltighet helt undandras svensk domstolsom
kompetens. Här framträder alltså aspekt på lagprövnings-en annan
institutet denän behandlats föregåendeunder avsnitt. I densom
mening berörts begränsas möjligheten till lagprövningsom nu genom

svenska domstolar inte äger pröva giltighetenatt gemenskaps-av
regler.

Vad gäller förhandsbesked tolkningen EGs rättsaktersom avser av
äger inte heller någon överprövning den svenska domstolens domav

Tolkningen gemenskapsrätten inteär heller genomgåenderum. av
undandragen de nationella domstolarnas kompetens. Tvärtom kan alla
domstolar slutinstansema tolka gemenskapsrätten detutom utan att
föreligger något krav på de därvid skall inhämta besked från EG-att
domstolen. Däremot kan det sägas tolkningen gemenskapsrättenatt av
i realiteten undandras de högsta domstolarnas kompetens i det deatt
dels skyldigaär inhämta tolkningsbesked, dels är bundna detatt av
givna beskedet.

Frågan såledesär inskränkningarna i Högsta domstolens ochom
Regeringsrättens kompetens är så omfattande regeringsformensatt
karakteristik dem högsta domstolar inte längre kan sägasav som

det verkliga förhållandet. Först kan konstateras vissamotsvara att
målgrupper inte alls omfattas gemenskapsrätten. Det gäller, förav
Högsta domstolens del, straffrättskipningen och i allt väsentligt

och utsökningsrätten liksom familje-även ocht.ex.process- arvs-
Regeringsrättens del omfattasrätten. För knappast mål enligtt.ex.

l99052lagen med särskilda bestämmelser vård lagenom av unga,
1988870 1985568vård missbrukare i vissa fall, lagenom av om
särskilda smittskydds-psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,omsorger om
lagen 19881472 fleramed lagar.

stårDet samtidigt klart inskränkningarna träffar områdenatt som
vikt förär de båda domstolarna. domstolens delFör Högstastorav

bör det främst fråga vissa civilrättsliga områdencentralavara om
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Även påimmaterialrätt och transporträtt.såsom associationsrätt,
avtals- och köprätten, börområden, såsom inomcentralaandra

enskilda mål. Vadbli aktuell igemenskapsrätt kunnatillämpning av
möjligen del målbl.a. skattemål ochgäller Regeringsrätten bör en

beröras. Inomförsäkring kommasocialtjänst och allmänrörande att
saknadomstolarnasåledes de högstaområden kommerbl.a. dessa att

ogiltighetsgrundsidan någonEG-rättsakter åtsättakompetens att om
gemenskapsrättensrealiteten tolkaföreligga liksom ibedöms att

innebörd.närmare

2 §11 kap.oberoende7.4 Domstolarnas

riksdagen,myndighet, inte heller2 får ingenEnligt kap. §11
fallet eller hurdet enskildadomstol skall döma ihurbestämma enen

fall.särskilt Enrättsregel iskall tillämpadomstol i övrigt etten
del i 11 kap.förvaltningsmyndighetemasfinns förmotsvarande regel
förvaltnings-får huringen myndighet bestämma7 stadgar§ attsom
myndighets-i ärende röri särskilt fall beslutamyndighet skall som

tillämpningeller rörenskild eller kommunutövning motmot avsom
lag.

EG-dom-bundenhetnationella domstolarnasPrincipen de avom
Vidgemenskapsrätten.delförhandsbesked utgörstolens ettaven
tidigareutvecklatspå sättmedlemskap kommer,svenskt samma som
framförföreträdegemenskapsrättensbeträffande doktrinen om

bundenhetnationella domstolarnasprincipen denationell rätt, attom
rättsord-svenskadel dengemenskapsrätt bliliksom övrig en av

intern-därför formellt ävenFörhandsbeskeden börningen. ses som
för svenska domstolarna.rättsligt bindande de

till gällabesked begränsatEG-domstolens ärkanDet sägas attatt
2 dömandet11 kap. §gemenskapsrätten medantolkningen avserav

inteemellertid klartenskilda fallet. Det ärtillämpningen i detoch att
antyder.sådant synsättså begränsad räckviddregeln har ettsomen

196317 273i del SOUFörfattningsutredningen uttalade denna s.
författningefter och och deskall sig lagdomstolar endast rätta attatt

i sin dömande verksamhet lydaellervarken skyldighet rätthar att
från någon Ifrån regeringen eller annan.anvisningar sigvare

förarbetenliksom i övriga SOUförfattningsutredningens betänkande,
383, domstolarnas197390 betonas197215 196 attprop. s.s.

rättssäkerheten ochgrundläggande betydelse föroberoende är attav
i övrigt harverksamheteni den rättstillämpandevid dömandet ochde

från någonnågra direktivrättsregler inteiaktta gällandeatt sommen
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helst utomstående institution. Det förefaller närmast de valdasom om
lokutionema döma i det enskilda fallet i övrigt tillämpasamt
rättsregel i särskilt fall syftar till klargöra oberoendet gälleratt att
den dömande och i övrigt rättstillämpande verksamheten medan
anvisningar kan ske beträffande domstols administrativat.ex. en
verksamhet. För domstol skall kunna döma i det enskildaatt en
fallet krävs också regelmässigt den preciserar innebördenatt av

eller flera rättsregler för kunna subsumera de konkretaatten
omständigheterna i målet under de aktuella rättsreglema. Det mesta
tyder således på även denna domstolens rättstolkande verksamhetatt
omfattas bestämmelsen i kap.11 2av

kan tilläggasDet det långt i från alltid är möjligt i enskiltatt att ett
mål dra tydlig mellangräns tolkningen rättsregel ochen av en
tillämpningen regeln på omständigheterna i målet.av

Vad har anförts rörande domstolarna bör i allt väsentligtsom nu
också tillämpningäga på bestämmelsen i 711 kap. § förvaltnings-om
myndigheternas oberoende i ärenden myndighetsutövningrörsom

enskild eller kommun eller tillämpningrör lag.mot mot som av

7.5 Förvaltningsmyndigheternas självständighet

Den svenska statsförvaltningen karakteriseras funktions-av en
fördelning mellan departementen och förvaltningsmyndighetema. I

för statsförvaltningen står regeringskansli vidspetsen ett som en
internationell jämförelse är mycket litet. kanslietInom bereds och
expedieras regeringsärendena. löpande förvaltningsarbetetDet
ankommer däremot till allra största delen på fristående myndigheter

på har verkställa riksdagens och regeringenseget attsom ansvar
beslut. Myndigheterna är underställda regeringen, har ingenmen
lydnadsplikt chefen för det departement under vilket degentemot
sorterar. -

flertaletI EG-länder råder i fall i huvudsak 0rd-vart en annan- -
ning, i Frankrike, Storbritannien och Danmark. Varje fack-t.ex.
minister har där leda och för sektor förvaltningen.att ansvara en av
De administrativa funktionerna fullgörs inom för storaramen
regeringsdepartement.

Enligt regeringsformen detär regeringen ingår överenskom-som
melser med eller mellanfolklig organisation. Det är ocksåstatannan
regeringen företräder nationen utåt. följerDet bestämmelsensom av
i l kap. 6 § RF regeringen riket. Deltagandet i mellanstatligaatt styr
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kallas regeringensför brukarinom vadförhandlingar sker somramen
svenskaockså denEftersom det ärfaktiska handlande. staten,

förgemenskapemainförrepresenterad regeringen, ansvararsomav
införanledningfinns detSverige fullgör sina åtaganden att ettatt

för-påkonstitutionella aspekterbelysasvenskt EG-medlemskap
detförvaltningsmyndighetema närochmellan regeringenhållandet

och myndigheternastillämpning rättsreglergäller normgivning, av
förhandlingsarbete.roll i gemensamtett

liksom också kyrkomötetkommunalaSamtliga statliga och organ --
församling-kommunala beslutanderiksdagen och demed undantag av

gäller alltså äventerminologi myndigheter. Detenligt RFsärarna
myndigheter domstolarnaAndra änoch domstolarna.regeringen

regeringen.förvaltningsmyndigheter, dock intekallas
i 6 och 7ställning regleras ll kap. §§.Förvaltningsmyndighetemas

stadgasförsta styckeförst nämnda lagrummetsdetI

riksåklagaren, de centralajustitiekanslem,Under regeringen lyder
statlig förvaltningsmyn-ämbetsverken och länsstyrelserna. Annan

enligt dennamyndighetenunder regeringen,dighet lyder om
riksdagen.myndighet underregeringsform eller lag ärannan

lydnadspliktfrån generella7 undantag dennakap. § görsI ll

beslutandekommunsheller riksdagen ellermyndighet,Ingen
falli särskiltförvaltningsmyndighet skallhurfår bestämma,organ,

myndighetsutövning enskild elleri ärende rörbesluta motmotsom
tillämpning lag.kommun eller rör avsom

underställningförvaltningsmyndigheternasMed rege-som organ
för regeringen. För-direktivrättalltså i principringen följer en

dessoch står tillregeringens redskapvaltningsmyndighetema är
emellertid7riket. I ll kap. §i uppgiftenförfogande att styra anges

regeringsingripanden.frånområde fredatärett som

närmarefredade område bestämmaskan då dettaHur

sådanahandläggningfråga myndigheternasendastDet är avom
betydermening. Detärenden i administrativfrågor utgör attsom

förhelt inomhandlande liggerfaktiskamyndigheternas s.k. ramen
hänförshandlandefaktisktTillregeringens bestämmanderätt.

prestationer till denservice ellerkaraktäruppgifter har avsom
jämvägsdrift, liksomochundervisning, sjukvårdenskilde, t.ex.

uppgifter och ävenopinionsbildandeinformerande, rådgivande eller
inspektion.övervakning ellertillsyn,uppgifter innebärsom
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Vidare omfattar inte ll kap. 7 § samtliga ärenden. förstaEn grupp
ärenden lagrummet de myndighetsutövningär rörav som avser som

motenskild eller kommun. Den vedertagna definitionenmot av
myndighetsutövning enskild sådanär med utövningmot att avses av
befogenhet för enskild bestämma förmån, rättighet, skyldighet,att om
disciplinär bestraffning eller jämförbart förhållande. Medannat
enskild såväl fysiska juridiska Med kommunavses som personer.

i detta sammanhang kommunen offentligrâttslig juridiskavses som
oberoende i vilken form fullmäktige, nämndperson, av osv. som- -

kommunen uppträder och även oberoende det gällerav om en
primärkommun, landstingskommun eller kyrklig kommun.en en

Det är således fråga sådana ärenden i vilka myndigheterna kanom
sägas ha domstolsliknande uppgift och i vilka därför starktetten
rättssäkerhetsintresse sig gällande.gör En polismans patrullering eller
trafikövervakning, eller yrkesinspektörs kontroll arbetsplats,en av en
är uttryck för myndighetens faktiska handlande. polismannenOmett
eller yrkesinspektören under denna verksamhet meddelar förbud eller
förelägganden blir det emellertid fråga ärenden innebärom som
myndighetsutövning, däremot inte han endast råd eller lämnarom ger
information.

Ett exempel på ärenden inte myndighetsutövningutgör ärsom
sådana skaderegleringsärenden förekommer hos bl.a. vägverketsom
och byggnadsstyrelsen och där myndigheten företräder staten som

i civilrättsligt förhållande.part ett

Slutligen också ärenden tillämpningrör lag. Denavses avsom
regeln har det särskilda motivet regeringen eller över-att annan
ordnad myndighet börinte få ingripa i enskilda fall såvitt angår

där denämnen grundläggande har beslutats riksdagennormen av
197326KU 71. Med tillämpning lag tillämpningävens. av avses

verkställighetsföreskrifter till lag regeringen ha utfärdatkanav som
197390 398.prop. Däremot naturligen inte regeringens. avses av

utfärdade föreskrifter i övrigt. De flesta regler gäller myndig-som
heternas organisation och administration faller således utanför det
fredade området, även vissa sådana återfinns i lag, it.ex.om
förvaltningslagen.

börDet nämnas i huvudsak enstämmig uppfattning i dessaatt en
frågor kommit till uttryck i förvaltningsutredningens betänkande

198339,SOU verksledningskommitténs betänkande SOU 1985
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19868799 Liksom iverksledningsproposition40, regeringens
verksledningspropositionenbetänkandekonstitutionsutskottets över

l9868729.
också vissbestämmelser i regeringsformen harNågra andra en

för myndigheternas självständighet.betydelse
underden offentliga makten utövaskap. 1 RF sägsI l § att

inte till förvaltningsmyndighetemaRegeringen får såledeslagarna.
gällande konflikt skulleutfärda direktiv strider rätt. Ommot ensom

14 ochförvaltningsmyndighetema enligt 11 kap. §uppstå har rätt -
striderföreskrift sidanskyldighet sätta motatt som enen-

valör lagprövningsrätten.högre konstitutionellbestämmelse av
för sinhinder för regeringen inomföreligger ingetDäremot att ramen

utfärda bestämmelser dessanormgivnings- kompetens ävennya om
just på aktuell situation.skulle sikteta en

förvaltningsuppgift intekap. 8 får râttskipnings- ellerEnligt 11 §
följer grundlag ellerriksdagen i vidare månfullgöras än som avav

riksdagsordningen.
tillåtligheten informellaAvslutningsvis bör någotdet nämnas avom

Förvaltnings-myndigheterna.mellan regeringskansliet ochkontakter
vüjeyttrin-100 informella kontakter ochutredningen uttalade s. att

ärgar

reglerarförbjudna i regeringsformen, enbartpå intet sätt som
finnsformella regeringsbeslut.för tillkomsten Detproceduren av

för statsråd eller deras medarbetareinga konstitutionella hinder att
påverka förvaltningsmyndighetemassynpunkter sökagenom

117. inte säkerti frågor inte täcks Det ärhandlande attav enssom
paragraf skullefrågor täcks i dennasynpunkter i varasom

enbartgrundlagsförbudetregeringsformen, eftersomstridande mot
bestämmande hur förvalt-riktar sig andramot organs av en

fall handla... Vad däremot stårningsmyndigheti särskilt skall som
viljeyttringar denna saknar rättsligalldeles klart är artatt av

giltighet.

förvaltningsutredningenVerksledningskommittén instämde i vad
utanför området förinformella kontakter 11 kap.funnit i fråga om

också sin uppfattning det finns7 Kommittén uttalade ettattsom
statsråd ellerenför informella kontakter mellan depar-visst utrymme

frågor täcksförvaltningen i RFtementstjänsteman och även som av
emellertid uppgift använda detta117. grannlagaDet är atten

Enligt utredningen bordepå godtagbart 97.instrument sätt s.ett
förvaltningen departe-för kontakter med närstörreutrymmet vara

då kontaktenicke-politisk tjänsteman änmentet representeras av en
tillsatt befattningshavare.statsråd eller någon politiskttas ett annanav
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Konstitutionsutskottet uttalade med anledning regeringensav
verksledningsproposition i denna del det inte torde möjligtatt attvara
helt undvika informella kontakter inom området för 11 kap. 7ens
Utskottet betonade dock kontakterna på det området borde präglasatt

återhållsamhet och i särskilt hög grad...avse informationsutbyteav
14.s. Utskottet fann också anledning understryka att vilkaoavsett

informella kontakter förekommit bär myndigheterna fulladet ochsom
slutliga för besluten i de enskilda fallen a. st.ansvaret

överväganden7.6

Principen gemenskapsrättens företrädeom

tidigareden redogörelsenAv har framgått varken traditionellaatt
kollisionsnormer eller lagprövningsregeln i ll kap. 14 fullt§ ger

för skyldigheten gemenskapsrätten företräde i förhål-utrymme att ge
lande till svensk lag och till grundlag. Det står således klart attsenare
regeringsformen bör ändras så domstolar och rättstillåmpandeatt
myndigheter befogenhet fullt respektera företrädesprincipen.att utges
Det skulle naturligtvis i och för sig kunna ske ändringar i ellergenom
tillägg till lagprövningsregeln.

Vi har emellertid i kapitel 4 föreslagit det i kap. införsl RFatt en
allmän regel Sverige kan anslutas till gemenskaperna ochattom om

följderde sådan anslutning då för med sig. Den föreslagnasom en
bestämmelsen innebär i korthet Sverige blir medlematt om av
gemenskaperna och överlåter beslutsbefogenheter till dem gäller de
förpliktelser medlemskap medför hinder vadett utansom av som

föreskrivs i grundlag eller lag. Vi redovisar också iannars annan
4kapitel de allmänna utgångspunkter haft för våra över-som

väganden.
Vårt förslag till bestämmelse i kap.1 RF förutrymmeger

principen gemenskapsråttens företräde fördenskullutan attom
principen grundlagsfästs på sådant sätt det skulle fordraett att
grundlagsåndring för Sverige kunnaskall återta de befogenheteratt

överlämnats domstolarnaoch åter endast tillämpa svensk lag.som
Enligt vår mening såledesbör någon ytterligare grundlagsändring inte
ske till följd företrädesprincipen.av

Domstolarnas ställning och oberoende

Vad först gäller Högsta domstolens Regeringsrättensoch ställning l 1
kap. fäster vil § avgörande vikt vid EG-domstolen icke haratt att
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dessa domstolars domar. bör därför inte frågaöverpröva Det vara om
någon inskränkning i den viktigaste innebörden domsto-Högstaattav
len och Regeringsrätten högsta domstolar. kanär Däremot det, som
vi konstaterat inskränkning i de högsta domstolar-ovan, ses som en

för del vidkompetens de det deatt normsystem ettnas en av som
tillämpa dels behörighetmedlemskap har saknar självständigtatt att

konstatera EG-rättsakter ogiltiga, dels bundnaär äratt av en annan
domstols lagtolkning. det första dock den inskränkningen i sigFör är

begränsad räckvidd inom för varje enskilt mål. detFörav ramen
inom överskådlig framtid inom vissaandra uppträder den ännu endast

kategorier mål.av
Vad så angår med bindande förhandsbesked från EG-systemet

domstolen låter det sig, vi redan inte vidare förenasantytt, utansom
2 då uteslutande sådanamed stadgandet i 11 kap. Det gäller

förhandsbesked innebär EG-domstolen uttalar sig tolk-attsom om
mål aktuell rättsfråga, s.k. tolkningsbesked.ningen i ettav en

variera frånBetydelsen sådana besked kan naturligtvis i hög gradav
fråganmål till mål, beroende på hur central gemenskapsrättensom

bedömningar i målet och på i hur anslut-tolkning för övriga näraär
målet besked harning till omständigheterna i EG-domstolenssom

principiella kan föras i frågalämnats. Samma omresonemang
förvaltnings-tolkningsbeskedens förhållande till bestämmelsen om

i lagtillämpande verksamhetenmyndigheternas självständighet den 11
kap. 7 §.

övergripande vi fört i kapitelenlighet med detI resonemang som
erfordras något ytterligare4 vi emellertid det inte klar-attanser

berörda avseenden. Såväl de högsta instansemasgörande i nu
skyldighet inhämta tolkningsbesked alla domstolars bundenhetatt som

givet besked sådana förpliktelser följer med-är ettett avav som
ilemskap och därför omfattas det förslag till bestämmelse 1som av

kap. vi lämnat.RF som

självständiga törvaltningsmyndigheter

först frågan anpassning det svenska regelverketNär det gäller om av
förvaltnings-till det viktigt konstateragemenskapsrätt är att att

befogenhet meddela före-myndigheterna inte har någon attegen
skrifter. myndighetsföreskrifter utfärdas har undantagDe utansom

bemyndigande från regeringen. bemyndigandensin grund i Dessaett
grund antingen i regeringens s.k. restkompetens ellerhari sin sintur

verkställighetsföreskrifter, eller i delegationdess utfärdarätt att en
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från riksdagen till regeringen med riksdagens uttryckliga medgivande
s.k. subdelegation till regeringen underordnad myndighet.av

skallDet således egentligen inte finnas något förutrymme myn-
dighetsföreskrifter strider regeringens och riksdagensmotsom
intentioner. En sak är användningen ramlagstiftning ochattannan av
vida bemyndiganden kan medföra svåröverskådlig och svårkontrol-en
lerad normgivning från myndigheternas sida. Det är emellertid

administrativt än konstitutionellt-rättsligtett problem. Detettsnarare
avgörande är regeringen för den regelgivningatt ytterst ansvarar som
sker hos myndigheterna. Därmed står också klart medatt systemet
fristående förvaltningsmyndigheter inte innebär något konstitutionellt
problem när det gäller regeringens gemenskapernagentemotansvar
för lojal anpassning interna regler till gemenskapsrätt. Enen av

sak erfarenhetenär bör få visa det på sikt fordras någonattannan om
ändring delegationsreglerna i 8 kap. förRF regeringenattav
verkligen skall kunna myndigheternas regelgivning.styra

Detta gäller såväl den anpassning regelsystemet måste skeav som
i samband med svenskt tillträde till gemenskaperna i frågaett som om
implementering EG-direktiv under löpande medlemskap.ettav

det såNär gäller tillämpning gemenskapsrätt i enskilda ärendenav
har regeringen utanför området för 7ll kap. konstateratssom
tidigare, rätt direktiv myndighetens handlande, ävenatt styragenom
i enskilda ärenden. det frågaNär är ärenden faller inomom som

för ll kap. 7 upphör alltså§ regeringens direktivrätt. Däremotramen
bör det finnas möjlighet till informella diskussioner mellanen
departement och myndighet gemenskapsrättens innehållnärmareom
i sådan fråga. kanDet knappast överblickas det på sikt kanen nu om
finnas behov regeringen några formella styrmedel i enskildaattav ge
ärenden innebär tillämpning gemenskapsrätt inom området försom av

kap.11 7 det, regeringensOm rätt bemyndigandentrots att genom
myndigheternas regelgivning, skulle träffas avgörande istyra ett ett

enskilt ärende strider Sveriges åtaganden visavi harEG,motsom
regeringen möjlighet själv besluta eller föreslå riksdagenatt att
lämpliga författningsändringar.

Inte heller det gällernär enskilda ärenden bör därför några problem
konstitutionell uppstå i frågaart statens gentemotav om ansvar

gemenskaperna.
Något bör slutligen sägas det fallet förvaltningsmyndighetersattom

tjänstemän uppträder ombud för regeringen vid förhandlingar isom
EG-organen.
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kapitel avsnitt kaninom vidare 1.1Beslutsprocessen EG se
förTill början, inomomfatta successiva faser.sägas tre ramenen

till direktiv ellerinför förslagkommissionens beredningsarbete ett
från medlemsländerna.individuellaförordning, medverkar experter

förelagts rådet, vidtarkommissionens förslagDärefter, sedan en
tillfälliga arbetsgrupper. Slutligenmellanstatlig beredning i fasta eller

beredningefter slutlig i denfattas beslut i rådet engemensamma
Allteftersom besluts-ambassadörskommittén Coreper.permanenta

intern förankrings- ochförutsätts fastarefortgår alltenprocessen
förvaltningen. Dessutominom den nationellaberedningsprocess

3 000 kommittéerdeltagande i de cirkadet ställas krav påkommer att
tillämparordförandeskap förvaltar ochkommissionensundersom

regelverk.EGs
representationkrav på svensksåledes ställasDet kommer storaatt

deltagan-EG-samarbetet. Besluti olika sammanhang inomrad omen
form departementsbeslutmellanstatliga förhandlingar fattas ide i av

visstjänsteman hoshindrari Utrikesdepartementet. Inget att enen
ordningenombud.företräda regeringen Denmyndighet utses att som

iall säkerhet tillämpas änredan i dag och kommer medtillämpas att
medlem i EG.utsträckning Sverige inträderstörre somom

vid mellanstatligaföreträder SverigeInstruktioner till den som
iregeringens normgivninginte led iförhandlingar sker utanettsom

statsrådet.riktlinjer från det ansvarigaform av
flera andrainstruktionsgivning liksomförordnanden,Frågor om

med regeringen vid EG-statsförvaltningens samverkanpåaspekter ett
tillsärskilt tillkallad utredare. Iskall belysasmedlemskap enav en

skall möjligtpromemoria detdirektiv fogaddennes attantas att vara
inom förarbetsformereffektiva och korrektautforma ramen nu

grundlagsbestämmelser.gällande
frågor bör följandepå dessakonstitutionella aspekterVad gäller

förvaltningsmyndighetvidtjänstemankunna Närsägas. utsesen en
förhandlingar eller över-regeringen vidombud företrädatill att som

genomförandetförerhåller instruktioneri ochläggningar EGs organ
ärendemyndighetensinte frågasitt uppdrag, kan det ettomvaraav

ellermyndighetsutövninggällerinte ärendeoch i fall ettvatt somom
utanförsåledeslämnaslagtillämpning. instruktionerDe gessom

direktivrättenlighet med dendärmed iför kap. 7 ochområdet ll §
regeringen äger.som

g förmyndighet ombudvidtjänstemanförhållandetDet att somenen
gemenskapsrättslig regelmedverkat vid tillkomstenregeringen av en

myndigheten tillämpaföreträdare förkan haoch därefter att som
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regeln i enskilt ärende innebär regeringeninte ellerett att annat organ
kan sägas ha bestämt hur myndigheten skall besluta i det särskilda
fallet. Eventuella lämplighetsfrågor i samband med sådan möjligen
dubbelställning skall övervägas särskildeden utredaren.av

Övriga bestämmelser i 11 kap.

Reglerna tillsättning tjänster berörs inte EG-med-ettom av av
lemskap. Kravet på svenskt medborgarskap för vissa i 9ll kap. §
nämnda tjänster strider inte gemenskapsrättens diskriminerings-mot
förbud eftersom etableringsfriheten enligt artikel 55 i Romfördraget
inte tillämplig på verksamhetär innefattar myndighetsutövning.som

EG-institutionema inte domstolens,övertar Högsta Regeringsrättens
eller hovrätternas befogenhet bevilja resning eller återställandeatt av
försutten tid kap.ll ll §. Ett EG-medlemskap innebär inte heller

någon mål överförs från svensk domstol till EG-domsto-att grupp av
len varför inte heller frågan resning återställandeoch försuttenom av
tid indirekt kommer beröras. Regeringens dispensmaktatt samtens

bevilja nåd abolitionrätt och 11 kap. 12 13och §§ berörs inteatt
heller anslutning till EG.av en





SOU 199314 175

Övriga8 bestämmelser i

regeringsformen. 3-9, 12 och
13 kap. RF

Sammanfattning Den alldeles övervägande delen regerings-av
formens bestämmelser berörs inte EG-medlemskap. De rörettav
internt svenska förhållanden även vid medlemskap förblirettsom
internt svenska. vissEn påverkan kan dock iske några avseenden

någon grundlagsändring är nödvändig,utan att när det gällert.ex.
beredningen vissa regeringsärenden och i fråga hur full-av om
ständigt vissa regler 8i kap. skildrar de verkliga förhållandena.

Vi har tidigare i betänkandet ingående behandlat kapitlenmera
10 och ill regeringsformen, vilka bedömt de centralamestvara
när det gäller effekterna EG-medlemskap. Vi övergår tillett attav nu
redovisa vår bedömning vilken påverkan medlemskap kan haettav
på de övriga förhållanden regleras i regeringsformen.som

8.1 Riksdagen och riksdagsarbetet
3 och 4 kap. RF

3 kap.I behandlas vilka har rösträtt och valbaraår vid riksdags-som
val, hur mandaten fördelas Inget detta torde beröras ettm.m. av av
EG-medlemskap.

Enligt vår bedömning finns det inte anledning i regeringsformenatt
införa regler rösträtt och valbarhet vad gäller val till Europa-om
parlamentet. Däremot bör sådana regler bestämmas i lag, vilket bör
framgå 8 kap. RF vidarese kapitel 12.av

hellerInte bör de nuvarande bestämmelserna i 4 kap. om rege-
ringens och riksdagsledamöters förslags- och yttranderätt, om
omröstningsregler påverkas medlemskap.ettm.m. av
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58.2 Statschefen kap. RF

riksföreståndare påverkas naturligt-statschefen ochReglerna omom
EG-medlemskap.allsvis icke ettav

regeringsarbetet8.3 Regeringen och

6 7 RFoch kap.

övriga statsrådstatsministern ochregler hur6 innehållerkap. om
inte svensk EG-påverkasentledigas. Reglernaochutses av en

anslutning.
Även kvarståregeringsarbetet bör kunna7reglerna i kap. om

ordningemellertid denkannågra avseendenoförändrade. I som
former.andrapå sikt behövatillämpas hostraditionellt gesoss

7 kap. 2 sägsI § att
upplysningarbehövligaregeringsärenden skallVid beredningen av

omfattningdenmyndigheter. Ifrån berördayttranden inhämtasoch
enskildasammanslutningar ochskall tillfälle lämnasbehövs attsom

yttra sig.

kommithållen harkortfattad och allmänt attBestämmelsen är men
Detprincip skallremissförfarande i ägauppfattas att ett rum.som

naturligt ordningenregeringsformen,i motiven tillsades det attvar,
iberedningsarbetetled i ävenfrån regeringenmed remisser ettsom

197390 287.i RFtill uttryck prop.fortsättningen kommer s.
karak-ocksåinnehållerregeringsärendenBeredningen annatettav

grundlagsfästintekommittéväsendet. Det ärnämligenteristiskt drag,
justitieministemuttaladeregeringsformen atttillförarbetenaimen

ettkommittéertillsattaparlamentarisktutredning vargenom
lagstiftningsfrågorberedningenvidvärdefullt inslagutomordentligt av

hittills bör dennaLiksomärenden.viktigarelikartadeoch andra
288.omfattningbetydande a.a.utnyttjas iutredningsform s.

anledningfunnittillfällenvid fleraharKonstitutionsutskottet att
utskottetregeringsärenden. Så harberedningenuppmärksamma av

övervägda ochvällagförslag ärviktenframhållit attbl.a. attav
199091KU7 9 och betonatöverblickbaraärkonsekvenserna s.

remissbehandlingoffentliga utredningar,iarbetetbetydelsen avav
1985865 14.lagrådsgranskning KUoch s.

beredningengällerannorlunda detnärkanDet antas avvarasom
den oftaEG-samarbete ärförinomregeringsärenden attettramen

beslut iregeringensförfram underlagtill ettsyftarinte etttaatt
beredatillriksdagenförslag tillförvaltningsärende eller attutan
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frågan hur Sverige bör under den berednings-om agera gemensamma
och beslutsprocessen inom EG. Vilka förslag till gemensamma
normgivningsakter läggs fram kan Sverige inte Inte hellersom styra.
kan Sverige ensidigt bestämma tidtabellen för den gemensamma
beslutsprocessen. Det innebär bl.a. det kanske inte alltid är möjligtatt

låta kommissionensatt förslagt.ex. tillett rättsakt här i landet bli
föremål för utredning särskilt tillkallad kommitté. Det ärav en
förmodligen också långt ifrån alltid lämpligt tillsättaattens en
traditionell utredning endast för formulera förslag tillatt svenskett en
ståndpunkt. Ett alternativ till det traditionella kommittéväsendet kan

låta ständiga kommittéer,att med bred sammansättning, verkavara en
inom skilda områden. På motsvarande kansätt möjligheterna till ett
gängse remissförfarande påverkas regeringen inte avgör denattav

beslutsprocessens gång.gemensamma
Det ligger inte i vårt uppdrag överväga hur kommitté- ochatt

remissväsendena närmare bör organiseras inom för EG-ettramen
samarbete. Vi nöjer här med konstatera regeringsformensatt attoss
föreskrift föräven andra former beredning deutrymme änger av som
hittills vanligen förekommit.

7 kap.I 3 § sägs regeringsärenden avgörs regeringen vidatt av
regeringssammanträde. Härigenom läggs principen regeringensom
kollektiva beslutsfattande fast och utesluts formlig ministerstyrelse.en
Regeringsärenden är i princip alla frågor kräva ettsom anses
ställningstagande från någon i regeringskretsen prop. 197390 s.
184. Departementschefsärenden är endast förutom vissa ärenden-

avgörs cheferna för utrikes- och försvarsdepartementen desom av -
gäller beredningen regeringsärenden eller frågorsom av som avser

departements administration. Det däremotett är självklart och också-
förutsatt i motiven till regeringsformen flertalet ärendenatt som-
formellt beslutas vid regeringssammanträde i realiteten endastett
sakbehandlats eller ibland några, statsråd.ett,av

Som vi konstaterat beträffande beredningen regeringsären-nyss av
den kommer vid medlemskap del regeringens arbeteett stor atten av
få frågorägnas hur Sverige bör denunderom agera gemensamma
berednings- och beslutsprocessen inom EG. Det torde bli fråga attom

lämna instruktioner eller riktlinjer såväl till de svenska tjänste-t.ex.
förhandlarmån i arbetsgrupper inför rådsbehandlingen tillsom som

statsråd landet vid rådets sammanträden.representerarsom
När det gäller instruktioner till förhandlare försvenska det såär att

närvarande sker, tidigare i kapitel instruktionsgivningensagtssom
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förhandlingar i formmellanstatligavidföreträder Sverigetill den som
grundval denpåstatsrådet eller,från ansvarigariktlinjer det avav

från departe-respektive departement,gäller förarbetsordning som
bindande avtalfolkrättsligtsyftar tillFörhandlingar ettmentet. som

föregårberedningsprocessslags ettnärmast rege-somsom enses
uppnå resultatförInstruktionsgivningen skerringsbeslut. att ett som

för beslut isig kunnastatsrådetansvarigadet presenteraanser
inombehållasordningen kan ävendenmöjligtregeringen. Det är att

belysas denemellertidfrågan kommerEG-samarbetet. Den att av
regeringenmedsamverkanstatsförvaltningensutredarensärskilde av

EG-medlemskap.vid ett
sig annorlunda närförhålladet tordekan dock konstaterasDet att

vidbeslutsfattande skerdeltagande i detstatsrådsgällerdet som
skall ställa sigslutligenSverigeFrågan hursammanträden.rådets om

nationellai olikaha berettskommerbeslut i rådetinför attett
EG-frågorsamråd iförriksdagsorgandem detinstanser, bland som

möjligtocksåkapitel 11. Det ärinrättasföreslår skall se attvi
regeringssam-vidformligt beslutfast iSveriges position lagts ettett

rådetvilka beslutförutsesdet kunnaflertalet fall börmanträde. I som
möjligtocksåoch det börvidfatta mötekan komma attettatt vara

alternativa handlings-fleraförhandlingsuppläggsvenskti ett ange
inträffagång kunnadet någonmindre tordedestomöjligheter. Icke

förutses. Detinte kunnatsig på sättutvecklarsak ettatt somen
med andrauppgörelseträffaaktuelltblikunnaskulle attt.ex. en

utkristallise-hållningfrångå deni frågainnebär attstater somensom
förmajoritetför vinnaberedningennationelladen ettunder attrats

svenskaväsentlig förbedömsfrågaibeslut som merasomen annan
intressen.

ofta kunnadetskisserade börsituation denI varasom nyssen
gångunder mötetsi rådsmötetdeltarför det statsrådmöjligt attsom

också oftastböreller honi Sverige. Hanregeringenrådgöra med
falliEG-frågor ellerförmed riksdagens vartsamrådakunna organ
inteförekommerSamråd denpresidium.med det artenorganets av

sammankallaskanmarknadsutskottfolketingetsDanmark därsällan i
utskottetsskeså inte kanoch därvarselmycket kortmed om --

inställning.bedömning parlamentetsi vissa fall görordförande aven
tillkommainte kunnaanledningsamråd någonsådantSkulle ett av

i rådssam-deltardet statsrådåterstår inte änstånd attannat som
ställningstagan-vilketslutligtpolitiskt avgörmanträdet eget ansvar

blirpolitisktsådantEttSveriges intressen.de bäst ansvargagnarsom
Europeiskamed deti enlighetutkräva när,fall möjligtockså i alla att
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rådets beslut i Edinburgh, voteringama i rådet kommer offentlig-att
göras.

Ur svensk konstitutionell synpunkt utgör statsråds deltagande iett
rådsmöte inte regeringsärende. Beslutsfattandet i rådetett sker iett

enlighet med bestämmelserna i de gemenskapsfördrag Sverigesom
tillträtt och beslutens bindande kraft uppstår för svensk del på grund

riksdagen med stöd grundlagen överlåtit beslutanderätt tillattav av
gemenskapema.

8.4 Lagar och föreskrifter 8andra kap. RF

I 8 kap. regleras främst fördelningen normgivningskompetensav
mellan de svenska I mycket generella kan sägasstatsorganen. termer

2-5i §§ vilka slag föreskrifter enligt huvudregelnatt anges av som
fordrar lagform, riksdagens s.k. primära lagområde. I 7-10 §§ anges
så vilka slag föreskrifter regeringen kan besluta efterav som om
bemyndigande i lag, det s.k. fakultativa lagområdet. föreskrifterDe

inte kan föremålbli för delegering till regeringen utgör det s.k.som
obligatoriska lagområdet. Vidare i 13 § den kompetensanges som
regeringen i sig själv besitter utñrda föreskrifter, dess primär-att
område, nämligen dels utñrdarätten verkställighetsföreskrifter,att
dels rätten utfärda föreskrifter inte enligt grundlag skallatt som
meddelas riksdagen den s.k. restkompetensen.av

Vid EG-medlemskap kommer viss beslutanderätt inom förmod-ett
ligen samtliga kategoriernämnda överlåtas till gemenskaper-attovan

Med stöd de överlåtna befogenhetema kommer gemenskaper-na. av
institutioner, främst rådet, utfärda olika slag bindande rätts-attnas av

akter. Vi erinrar kapitelse också avsnitt 1.2.1 EG-attom
förordningar är omedelbart direkt tillämpliga i medlemsstaternaoch
och de i allmänhet effekt.också har direkt EG-direktiv däremotatt

huvudregel bindandeär för medlemsstaterna i vad gäller de målsom
överlåterställs till medlemsstaten avgöra hur detattsom upp men

fastlagda målet skall uppnås. Tillräckligt klara och entydiga be-
direkt effekt.stämmelser i direktiv kan emellertid också ha

föreskriftersförsta fråga förtjänar beröras denEn äratt omsom
varje föreskrift,legitimitet. nationella rättsordningen måste ävenIden

lagligsådana förvaltningsmyndigheter, för hameddelats attsom av
verkan kunna ochstödjas någon överordnad ytterst en avnorm

meddeladegrundlagama. EG-institutionemaDet står klart att av
föreskrifter grund-inte härledas till någonsätt kansamma av
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gemenskapsfördragensbakgrund isinlagarna har ytterstutan
sin legitimiteterhåller i stället, redanbestämmelser. De antytts,som

i grund-med stöd bestämmelserriksdagendet förhållandet att avur
beslutanderätt till gemenskapema.överlåtitlagen

ändring denfordrar någonfråga medlemskapandra ârEn ett avom
Generellt kan detnormgivningskompetens.fördelningensvenska av

den nationella kom-saknarsåvitt gäller EG-förordningarsågas att
denegentligen helt betydelse. Det ärpetensfördelningen gemensamt

gäller iEG-rättsliga form, med-i dessrättsakten,beslutade som
i alltnormgivningsförfarandet ärnationellalemsstatema. Det

fråga direktiv åuppgift i det sammanhanget. Iväsentligt utan om
politiskabundna detvisserligenmedlemsstaternaandra sidan år av

genomföra,fria implementera,mål beslutats gemensamt attmensom
kan då skegenomförandetlagstiftning. Detmåletdet egengenom

kompetensfördelning gäller förnationellaiakttagande denmed somav
EG-bakgrund.inhemsk normgivning utan

svenskadetlett till slutsatsenharDet systemetattsagts osssom nu
EG-medlemskap. Ettkompetensfördelning inte rubbasför ett parav

förstagäller för detdiskuteras. Detdet förtjänapunkter kan atttrots
oförändrat 8 kap. RFdelförhållandet dendet ettatt tar avsom

bildofullständigfåvid medlemskapkommer att ett aven--
detaljerademånga ochKapitlet innehålleri Sverige.normgivningen

ingennormgivningennationelladenbestämmelser men gerom
slag dennormgivningbetydandeupplysning att somsammaavenom
förekommerlagområdetdet obligatoriskanationella inomt.ex. --

fullt speglaregeringsformenlåtaEG-institutionema. För utattgenom
funnitskunde det hamedlemskap;vidpolitiska verklighetenden ett

föreskrifter där5 sådana3 och §§anledning i attatt somange
Europeiskabeslut demeddelasomtalas också kan gemen-avgenom

sådan3 avvisatemellertid i kapitelinstitutioner. Vi harskapernas en
bestämmelseförslag lämnardetochlösning att om engenomanser

klartdetredan i 1 kap. RF görsmöjligt EG-medlemskap attettom
hållfinna påstårhur Sverigesanningendel annatstyrs attomaven

regeringsformen.iän
det inte ärförhållandenfrågor gällerandraEn somgrupp av

utredning. Det gällerför dennainomöverblickamöjligt att ramen
regeringendelegation tillmöjligheter tilldefrågant.ex. som nuom

EG-samarbetetillgodose de behovtillräckliga förfinns är ettatt som
Även ochomedelbartEG-förordningar gällerställer. utanom

anledningdet finnasrättsbildning kannationellmellankommande att
gällaföreskrifter. kanDetnationella kompletterandeutfärda t.ex. att
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utpeka viss ansvarig myndighet eller, viktigare,och bestämmaen att
straff för överträdelse ñrordning. Intet hindrar naturligtvis iav en
och för sig även vad gemenskapsrättensatt synpunkt kansom ur vara
verkställighetsföreskrifter här kan beslutas riksdagen före-av om
skriften enligt regeringsformen fordrar lagform. Möjligen kan det på
sikt komma visa sig sådan ordning någon gångatt kanatt utgöraen

onödigt fördröjande faktor.en
En fråga är starkare styrning från regeringens sidaannan om en av

förvaltningsmyndighetemas regelgivning är nödvändig och hur en
sådan i så fall skall kunna åstadkommas. Vi har i kapitel 7 konstaterat

det egentligen inte skall ñnnasatt något för myndighets-utrymme
föreskrifter står i strid med regeringens och riksdagens inten-som
tioner. Samtidigt är det klart ramlagstiftning och vida bemyndigan-att
den medfört delvis svåröverskådlig normgivning hos delen en
myndigheter. En del försök till uppstramning har gjorts under senare
år. Framtiden torde få utvisa det också är nödvändigt företaattom
ändringar i 8 kap., begränsningar rätten tillt.ex. subdele-genom av
gation. Klart är i fall EG-samarbetet ställer krav påvart att att myn-
digheternas regelgivning förenligär med Sveriges åtaganden gentemot
gemenskaperna och det i första hand är regeringenatt bärsom

för den följsamheten.ansvaret
Vidare kan bestämmelsen i 17 § lag inte får ändras ellerattom

upphävas lag,än den formellas.k. lagkraftensannat princip,genom
komma påverkas inte heller denatt fullständig bildattgenom ger en

de faktiska förhållandena. den redan fleraAv gånger behandladeav
principen gemenskapsrättens företräde framför nationell lag följerom

svensk lag visserligen inte formelltatt sig ändras eller upphävsvare
EG-rättsakter väl domstolar och myndigheter kanattgenom men vara

skyldiga underlåta tillämpa svenskatt lag och principielltatt även-
grundlag.

När det gäller lagrådets verksamhet 18 kan§ dess granskning av
hur lagförslag förhåller sig tillett grundlagama och rättsordningen i
övrigt komma också hur förslaget förhåller sig tillatt avse gemen-
skapsrättens Det är utomordentligt viktig uppgiftnormsystem. en av
rättslig väl ansluter till lagrådets övriganatur uppgifter.som

Slutligen bör endast påpekas EG-förordningar för sin giltighetatt
varken fordrar de utfärdas regeringen eller kungörsatt i denav
ordning sker med svensk lag 19 Sådana§. förordningar trädersom
i stället i kraft uteslutande de publiceras i de Europeiskaattgenom
gemenskapernas tidning Oficial Journal. Det bör för fullständig-
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utgår från svenskagivetvisvi däremothetens skull betonas attatt
EG-språkofficiellt ochfår ställningmedlemskapspråket vid ett av

svenskaeller förför Sverigemed verkansamtliga EG-rättsakter
tidning pågemenskapernasi Europeiskamedborgare publiceras

svenska språket.

9 kap.8.5 Finansmakten

från medlemsländerna.bidragursprungligenfinansieradesEG genom
kommit finan-stigande grademellertid i1971 harSedan år EG att

ochin i medlemsländernakrävsintäktersieras somsomgenom egna
och avgiftertullarintäkter utgörstill Dessadessa överlämnar EG. av

medlemsstaternas mervär-andelmed tredje länder,på handeln aven
bruttonational-medlemsstaternasandeldeskatteintäkter samt avav en

produkt.
användningenfattashur beslutbehandlas främst9 kap.I avom

EG-kan berörasbestämmelsertillgångar. Destatens av ensom
myntutgiv-sedel- ochoch 13Riksbanken §anslutning 12är § omom

bestämmelsernaskäl övervägafinns bl.a.ningsrätten. Det att om
på dende kravgrad tillgodosertillräckligriksbanken irörande

ekonomiskt-monetäradetoberoendecentralbankensnationella som
vi bestämtRiksbanksutredningen harsamråd medställer.samarbetet I

skallavseendenberördaitill ändringareventuella förslagatt nu
utredningen.denlämnas av

12 kap.8.6 Kontrollmakten

nationellt svenskauteslutandekontrollmaktenReglerna avserom
medlemskap.påverkasskulle inteochförhållanden ettav

verksamhet indirekt6 §justitieombudsmannenskanDäremot
till klagomålställningfåkommakanpåverkas. Hankomma att taatt

vilarmyndighetsbeslut påsvensktmedborgarefrån att ettansersom
det stå klartSamtidigt tordegemenskapsrått.tolkningfelaktig aven

förhandsbesked från EG-inte kan begärajustitieombudsmannenatt
iombudsmannenvisarDanmarkfrånErfarenheternadomstolen. att

myndighetenskritiseramedåterhållsamsituation ärsådan atten
12.168m.fl.tolkning Gulman nots.

tillskapasMaastrichtfördrageterinraskan härDet att genomom
harombudsmanknutenEuropaparlamentet att tatillockså somen
och för-felunionsmedborgaresamtligaklagomål frånemot om

myndighetsutövning.gemenskapsinstitutionemasisummelser
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8.7 13Krig krigsfaraoch kap.

De särskilda regler för handlande i krislägenstatsorganenssom ges
berörs inte EG-medlemskap. Samtliga bestämmelser i kapitletettav
har karaktären undantagsregler för det fall råderdet krig ellerattav
krigsfara. Flertalet regler gäller frågan vilket iom organ som en
krigssituation skall de befogenheterutöva tillkommersom annars
riksdagen. Vissa bestämmelser också anvisningar för stats-ger

uppträdande i krigstid. fredstidI saknar däremot före-organens
skrifterna i 13 kap. RF helt aktualitet, oberoende rikets försvarav om

helt inhemsk angelägenhet det ocksåär eller skulle ha inslagen om
fattatsbeslut inom gemenskapema eller Västeuropeiskaav som

unionen.
föreskrifterI 12 § vissa val till riksdagen i krigstid.ges om

Eftersom vi föreslagitinte val till Europaparlamentet skall reglerasatt
i regeringsformen i vanlig lag kan också, så erforder-utan om anses
ligt, sådant i krigssituationregler val meddelas i lag.om en

tilläggas ÖvergångsbestämmelsemaDet kan inte heller tillatt rege-
påverkasringsformen innehåller något svensk anslutningsom av en

till EG.



Vggwizâar

emmä
ü



SOU 199314 185

9 Allmänna handlingars
offentlighet. Meddelarfrihet

Sammanfattning föreslårVi inte någon grundlagsändring såvitt
gäller principerna allmänna handlingars offentlighet och med-om
delarfrihet. Inte heller föreslår någon ändring i sekretesslagen.

krav påDe sekretess gemenskapsrätten i olika avseendensom
ställer kan i allt väsentligt tillgodoses inom för gällanderamen
rätt. Den inverkan medlemskap faktiskt kan ha påett rentsom
svenskt samhällsliv gäller främst underlaget för det offentligaatt
samtalet i lagstiftningsfrågor kan bli attmagrare genom
förhandlingar bindande normgivningsakter förs bakom rådetsom
stängda dörrar och redovisningen de överväganden lettatt av som
fram till beslut kan bli mindre utförliga viän är vid. Närett vana
det gäller meddelarfriheten är det inte möjligt med visshetatt
uttala sig huruvida den kan behållas inskränkningar. Viutanom

dock det inte bör komma i fråga begränsa meddelar-att attanser
friheten. Om den kommer för påfrestningarutsättas måste denatt
aktivt försvaras.

Offentlighetsprincipen kan del eller kanskeses som en av, snarare en
förutsättning för, den medborgerliga yttrande- och informations-
friheten regleras 2i kap. PrincipenRF. allmänna handlingarssom om
offentlighet syftar till bereda allmänheten insyn i myndigheternasatt
arbete och därigenom främja fritt meningsutbyte och allsidigett en
upplysning. Meddelarfriheten kan sägas särskilt vidsträcktvara en
yttrandefrihet i förhållande till främst nyhetsmediema.

Båda principerna har sedan cirka 200 år gällt i vårt land. De har
därigenom kommit bli fast inrotade begrepp sin prägel påatt sattsom
den svenska förvaltningen och påverkat attityder och värderingar i
samhället. De har därmed också i den offentliga debatten med all rätt
kommit framstå några viktigaste frågornade införatt ettsom av
eventuellt svenskt EG-medlemskap.
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9.1 svenska regler allmännaKort om om

handlingars offentlighet, sekretess,
meddelarfrihettystnadsplikt och

fyllaoffentlighetsprincipen skall huvudupp-Det har angetts att tre
effektivitetengifter, nämligen rättssäkerheten, iatt garantera

förvaltningen och effektiviteten i folkstyret.
Offentlighetsprincipen i 2 kap. gäller allmänna handlingar. MedTF

förstås framställning i skrift eller bildallmän handling samt upp-
uppfattasläsas, avlyssnas eller på sätt endasttagning kan annatsom

hos myndighethjälpmedel handlingen förvarasmed tekniskt enom
upprättad myndigheten 2inkommen till eller hosoch är att anse som

första stycket TF.kap. 3 §
till myndig-handling inkommen så den anläntEn snartanses vara

2 6kommit behörig befattningshavare till handa kap. §heten eller en
den har expedierats eller bhandling upprättad närTF. En aanses

tillhandlingen hör harinte expedieras, det ärendeden när somom
visst ärende, deneller den inte hör till närslutbehandlats c ettom

färdigställts 2 kap.myndigheten eller påhar justerats sättannatav
dock inteMinnesanteckningar, och koncept7 utkast§ TF. anses

minnes-Till delhandlingar de inte arkiveras. denallmännavara om
emellertidsakuppgift deanteckningar tillför ärende någon ärett

9handling 2 kap. TF.allmän §
Enligthemlig.antingen offentlig ellerallmän handling ärEn

handling får2 kap. Enhuvudregeln råder offentlighet 1 § TF.
angivna för-till särskilthemlig med hänsyn vissahållas endast

förhållande tilldesssåsom rikets säkerhet ellerhållanden, t.ex. annan
mellanfolklig organisation, rikets centrala finanspolitik,ellerstat

valutapolitik och det allmännas ekonomiskapenningpolitik eller
hemlighållandet påmåste regel grundasintresse. Vidare den som

hänvisar 2lag den lagen tillsekretesslagen eller ii en somanges
hänföras till någon ihandling, inte kankap. 2 § TF. Ingen som

regel iregel eller liknande lagsekretesslagen angiven annan som
hemlig.får således hållassekretesslagen hänvisar till,

för handling enligtuppgift i allmän gäller sekretess-Sekretess enen
år gäller rikets finans-,viss tid, från högst tio när detlagen för t.ex.

tider,valutapolitik i några få fall gäller ännu kortarepenning- eller
känsliga uppgifter enskildssärskilttill högst sjuttio âr för t.ex. om

inte begränsadförhållanden i fåtal fall sekretessenpersonliga ärett
förhållande tilli fråga Sverigesi tiden. kanDet nämnas att om
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eller mellanfolklig organisation gäller sekretessen i högststatannan
fyrtio år, beträffande uppgifter enskilds ekonomiska förhållandenom

år. Efteri normalt högst tjugo skyddstidens utgång upphör hand-
hemlig.lingen, särskilt beslut,utan att vara

sekretesslagens regler i flertalet fall vissaI skaderekvisit,anges
dvs. krav på myndigheten i varje särskilt fall då handlingett att en

detbegärs utlämnad skall pröva kan leda till skada denattom
till allmän kännedom. krav har tillkommit för varjekommer Dessa att

särskild sekretessbestämmelse inte skall medföra sekretess i fler fall
oundgängligen nödvändigt för skydda det intresseän är attsom som

uppgifthar föranlett bestämmelsen. En visserligen faller in undersom
sekretessregels ordalydelse skall alltså ändå inte hållas hemligen om

någoninte kan förutse skada resultat den lämnasatt ut.man som av
raka skaderekvisitlagen återfinns innebär sekretessI attsom

uppgiftenföreligger det kan skada uppkommerantas attom om
röjs, dvs. presumtion för offentlighet. Men vissa bestämmelseren

omvända skaderekvisit innebärinnehåller sekretess gällerattsom om
står uppgiften kan röjas skada, dvs.det inte klart att utan en

för Ofta naturligtvis den skadeprövningpresumtion sekretess. ger
sålunda ske anledning sekretessen före skydds-skall hävaattsom

emellertidtidens utgång. några enstaka fall gäller sekretessI utan
skadeprövning, s.k. absolut sekretess enligt 9 kap. 1 SekrL.§t.ex.

i fallBeträffande vissa frågor kan offentligt anställdas, och delen
enskildas, yttrandefrihet begränsad regleräven vara genom om

offentligt tystnadsplikten itystnadsplikt. de anställda reglerasFör
lagen stadgas sekretess gäller för de slagsekretesslagen. I den att av

innebär uppgiften återfinnsuppgifter i lagen. Det attsom anges om
i delen,i allmän handling så får handlingen inte lämnas denuten

fårockså tjänstemän hos myndigheten inte heller på sättannatattmen
regeluppgiften. lagstadgade tystnadsplikter är iröja Brott mot

i 20 kap. 3 offentligt anställd tjänste-straffsanktionerade § BrB. En
skyldig betalasin tystnadsplikt kan också blibryter attman som

enligt reglerna i skadeståndslagen.skadestånd
finns tystnadsplikt föreskriven i skilda lagar. DetenskildaFör

verksamhetgäller enskilda anställda i privatärt.ex. sommensom
konsultermedverkar i myndigheters verksamhet eller attsom genom

enskildatillsyn, verkställa undersökningar e.d., utövarutöva som
läkare,privatpraktiserande advokater,yrken präster,t.ex.som

i egenskap arbetsgivare ellerbankpersonal m.fl. och enskilda som av
personliga ellerförtroendemän får insyn i andra enskildasfackliga
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ekonomiska förhållanden. Enskilda kan naturligtvis också avtala om
tystnadsplikt. Dessutom tystnadsplikt även särskilt avtalatt utananses
gäller för anställda till följd allmän lojalitetsplikt i anställnings-av en
förhållanden.

Meddelarfrihet l kap. tredjel § stycket TF och kap. 21 § YGL
innebär stårdet och fritt med vissa särskilt angivnaatt attvar en -
undantag meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som-
helst för offentliggörande i tryckt skrift. Den bryter sin tystnads-som
plikt kan alltså det straffrittgöra uppgiften skall publiceras. Påom
motsvarande sätt har också och anskajfarätt uppgifter förattvar en
publicering. Enligt 3 kap. TF och 2 kap. YGL har meddelareen
också till anonymitetsskydd. råder förbudrätt Det för den harsom
medverkat vid framställningen tryckt skrift eller radio- och TV-av

lämnat uppgifter till skriften ellerattprogram uppge vem som
likaså förbjudet efterforskaDet är lämnatprogrammet. att vem som

meddelande.ett
Begränsningar i meddelarfriheten 7i kap. 3 5§ TF ochtas upp

kap. 3 YGL. meddelare straffas§ En kan han l sig skyldiggörom
till spioneri och några andra brott liknande 2 uppsåtligenart,av
lämnar hemlig handling 3 uppsåtligteller bryter sin tystnads-ut en
plikt vissanär den gäller särskilt viktiga förhållanden i 16som anges
kap. SekrL.

Meddelarfriheten gäller liksom tryckfrihetsförordningen övrigt- -
i princip endast det allmänna. Den innebär alltså förrättgentemot en
offentliga funktionärer drabbas sanktioner, brytaatt, utan att motav
lagstadgade tystnadsplikter lämna meddelanden förattgenom
publicering.

9.2 Något rättsläget i denågra nuvarandeom av
medlemsstaterna

De enskilda medlemsstaterna inte någon fråganhar gemensam syn .
allmänhetens tillgång förefallertill myndigheters handlingar. Detom

bland Storbritanniende nuvarande medlemsstaterna, har densom om,
restriktiva hållningen medan Danmarks lagstiftning denärmest som

står närmast vår egen.
I Nederländerna gäller maj 1992lag den lantogssom omen

allmänhetens tillgång till myndighetsinformation, vilken ersatt en
tidigare offentlighetlag från 1980.om

Enligt den lagen har och huvudregel erhållarätt attnya var en som
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information innehållet i handlingar förvaras hos myndigheter.om som
Rätten till information tillkommer således även utländska med-
borgare. Informationen kan lämnas handlingena lämnasattgenom

i kopia, b sökanden får gå igenomut handlingen hos myndigheten,
utdragc ellerett sammanfattning handlingen lämnas ellerur en utav

d uppgift lämnas den information finns i handlingen.om som
Undantag från huvudregeln offentlighet görs i första hand förom

information kan skada rikets säkerhet eller gäller företags-som som
hemligheter. Sekretess kan också efter avvägning mellanen-
motstående intressen gälla for information har betydelse bl.a.som-
för Nederländernas förhållande till andra och internationellastater
organisationer, ekonomiska intressen, förundersökningstatens och
åtal för brott respekten för privatlivet. Ensamt kategoriannan av
undantag är uppgifter gäller någons politiska åsikter. Beslut isom
frågor utlämnande allmänna handlingar kan överklagas iom av

ordning och på grunder gäller för förvaltnings-samma samma som
beslut i allmänhet.

Något meddelarskydd finns inte i Nederländerna. Det finns,
tvärtom, särskild tjänsteman, Rülcsrechercheur, har tillen som
uppgift spåra offentliganställda lämnatatt hemliga uppgifter.utsom

Storbritannien saknar generell offentlighetsprincip. Denen
övergripande hållningen iär stället den dvs. myndig-motsatta, att
heters handlingar är hemliga inte särskilt beslut offent-ettom om
liggörande fattas. Genom reform 1989 Qüicial Secrets harActen av
visserligen de obehöriga offentliggöranden kan föranledasom
straffpåföljd i viss mån begränsats i förhållande till vad tidigaresom
gällt. Annat obehörigt offentliggörande kan dock fortfarande
föranleda disciplinpåföljd enligt Civil Service Discpline Code.

En del lagar datum tillgång till myndigheters hand-av senare ger
lingar inom särskilda, begränsade områden. Det gäller lagt.ex. en
från 1987 tillgång för enskilda till uppgifter dem själva Theom om
Access Personal Files hosAct lokala bostads- och socialmyn-to
digheter. Det förbereds också lagstiftning föräldrarsom avses ge
tillgång till skolors handlingar deras barn.om

I Storbritannien gäller vidare 30 år efter handlingatt senast att en
har upprättats skall den överlämnas till The Public Record Ojfice
varvid den normalt blir tillgänglig för allmänheten.

Något meddelarskydd existerar inte och inte heller något principiellt
skydd för massmedias källor. Det kan erinrast.ex. om en upp-
märksammad rättegång l992 gällde TV-intervju isommaren som en
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intervjuper-IRA-medlem.avhoppad,Channel medFour anonymen
isåkerhetsstyrkomade brittiskaviss kritikframförde motsonen

skyldigtTV-bolagetfannbrittisk domstolNordirland. En attatt var
intervjuades identitet.röja den

åtgärder för1978 vissa17 juliFrankrike lag dengällerI omaven
allmänhetenförvaltningen ochmellanförbättra relationernaatt m.m.

des relationsdameli0rati0ndiversesLoi entreportant mesures
d ordredispositionspublic diversesl administration etet

enskildalagen rättdenadministratif, social jiscal. Genom attet ges
medhandlingarmyndighetersinnehållet iinformationerhålla om

uppgifter enskildhandlingar medfrämstangivna undantag, personom
specificerade allmännavissahandlingar rör närmareoch som

ochutrikespolitikenuppgifter rörandehemligaförhållanden bl.a.
klagomål hosanföraenskildeockså den rättförsvaret. Lagen attger

ad-dAccés Documentskommission, Cormnissionfristående auxen
ministratijiv.

ifinns intemeddelarskyddettill det svenskaNågon motsvarighet
för jour-källskyddprincipielltfinns någotfransk hellerrätt. Inte

pénaleprocéduredeCodefranska straffprocesslagendennalister. I
förövaretilluppgivit sig kännaoffentligtdenstadgas att avensom

allvarlighetsgrad besvarabrottslighetensskyldigbrott är att oavsett --
frånUndantagnaartikel ll.förundersökningsdomarefrånfrågor en
intem.fl.barnmorskorläkare,uppgiftsskyldighet ärdenna men

378.artikeljournalister
offentlighetsprincipgenerellnågonTyskland råder inteI gersom

enskild kanhandlingar. Enmyndigheterstillgång tillallmänheten
uppgifterhållaenskilda falleti detmyndighetens bedömningefter om

presslagari delstatemasfinnsi handlingar. Däremotinnehållet en
fåskall delinformation. Defåföreträdarelagfäst förrätt attpressens

kan skadaintesekretessbelagda ochinteuppgifter är somsomav
enskilda intressen seskyddsvärdaellerintressen t.ex.bl.a. allmänna

Berliner Pressegesetz.4 §
massmedias källor.förskyddrättegångsbalken finnsden tyskaI ett

andraochadvokatermed präster,Journalister tillsammansär --
53källorröja sina §frågavittnesplikten ifrånundantagna attom

Strajprozessordnung.punktenfemte
ocksåför övrigtDanmark, liksomibekant detallmänt ärMera att

offentlighetsprincip.grundläggandegällerFinland,i ochNorge en
belyses iEG-sammanhangoffentlighet ipraxis såvitt gällerDansk

endast nämnas9.4. skallavsnitt Härnedan, attviss utsträckning se
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den danska huvudregeln, betecknas till akzinsigt,rätt ärsom som en
och kan kräva få del handlingar inkommit tillatt attvar en av som

eller förvaltningsmyndighetupprättats led i dessettav en som
behandling ärende 4 offentlighed§ Lov i forvaltningen.ettav om

tillRätten insyn omfattar, med vissa undantag, inte internt arbets-
material 7 §. Inte heller omfattas regeringens interna protokollt.ex.
och mötesreferat eller brevväxling mellan departement i lagstiftnings-
frågor 10 §. Vidare är uppgifter enskildas personliga ochom
ekonomiska förhållanden liksom uppgifter afñrs- och driftsför-om
hâllanden undantagna från till insynrätten 12 Slutligen§. stadgas
också tillrätten insyn kan begränsas i den omfattning detatt är
nödvändigt för skydda väsentliga hänsyn till säkerhet ochatt statens
försvar, utrikes-politiska och utrikeshandelspolitiska intressen,
förebyggandet och beivrandet brott, det allmännas ekonomiskaav
intresse private offentlige interesser, hvor hemligholdelsesamt og
efter forholdets saerlige karakter påkraevet 13 §.er

Sammanfattningsvis kan sägas det framför allt i Danmark ochatt
i Nederländerna finns lagfäst huvudregel insyn i myndig-en om
heternas verksamhet påminner det svenska Ensystemet.som om
principiellt viktig skillnad i det nederländska vidsystemet en
jämförelse med det svenska är emellertid det inte frågaäratt om en
ovillkorlig rätt del handling. I stället kan den enskilde fåatt ta av en
nöja sig med tjänsteman hos myndigheten lämnar honomatt en
information innehåller.vad handlingen En skillnad är attom annan
undantagen från huvudregeln inte präglas iav samma pregnans som

ÄvenSverige. i Tyskland det frågaär upplysningsplikt vilkenom en
är lagfäst endast såvitt företrädare.avser pressens

I Tyskland, iinte de övriga finns skydd förstaterna, ettmen
massmedias källor i form begränsning i journalisters vittnes-av en
plikt. sådantEtt skydd är givetvis inte lika långt gående densom
svenska meddelarfriheten. Det närmast den tystnadspliktmotsvarar
för journalister hos del anonymitetsskyddet.är Reglersom oss en av

källskydd ändåbör ha grundläggande syfte, nämligen attom samma
för den offentliga debattens och kontrollens skull indirekt skyddettge
för den lämnar uppgifter i publiceringssyfte.som

9.3 Allmänt offentlighet i EGoch sekretessom

Det pågår omfattande debatt inom gemenskaperna allmän-en om
hetens möjligheter till insyn gemenskapernas genomskinlighet,om
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enligt gemenskapsterminologi. Vissa betydelsefullatransparency,
åtgärder för öka insynen vidtagits, vid Europeiskahar detatt senast
rådets i Edinburgh den 11-12 december 1992. Vi återkommermöte
i följande till diskussionen till beslut fattats.det den och de som

innehåller inte någon principGemenskapsråtten generellnu om
offentlighet.allmänna handlingars Tvärtom, huvudregeln är att

offentligahandlingar blir först efter trettio år. framgårDet av en
förordning 83354EEG, tillgång till europeiskaallmänhetens denom
ekonomiska historiska arkiv,gemenskapens och Euratoms som ger
vissa grundläggande bestämmelser i ämnet.

Huvudregeln således handlingar i gemenskapernas arkiv blirär att
efter utfärdats. regelnoffentliga trettio år den dag de har Den är

emellertid försedd viktiga undantag. handlingarmed rad Deen som
följandesåledes inte blir offentliga efter trettio år årens

Handlingar innehåller upplysningar enskilds privatlivA. som om
arbetsförhållanden.eller

handlingar inom Euratomområdet.B. Vissa slag av

Handlingar enligt eller enligt praxisC. andra regler, densom som
och beträffandegäller hos de olika EG-institutionema, är hemliga

vilka sekretessen inte har hävts.

institutions kännedom,Handlingar de kom tillD. när en varsom,
till eller affärshemlighet,sekretessbelagda hänsyn yrkes- omav

avsikteninte berörda eller företag underrättats attompersoner
viss tidsfrist invändaoch underlåtit inomhäva sekretessen att en

det.mot

handlingar är sekretess-kortfattad beskrivning vilka slagsEn somav
undernedanenligt praxis hos de olika institutionernabelagda ges

gäller med-handlingar hos rådetavsnitt 9.4. deFörutom som
utsträckningnaturligtvis ilemsstatemas förhandlingar detär stor

inte minst sådanafråga affärshandlingar olika slag, somom av
pågranskande verksamhet,förekommer inom kommissionens t.ex.

konkurrensområdet.
skallförordningen vidare artikel 6 medlemsstaternaI stadgas att

handlingar besittning hemligaavstå från offentliggöra i sin äratt som
för vilka sekretessen inte haroch hävts.
Romfördragets artikel 214 finns också allmän regelI en om

och andra befattnings-tystnadsplikt för gemenskapernas tjänstemän
havare.

i kom-Medlemmarna i gemenskapens institutioner, medlemmarna
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mittéer tjänstemän och övriga anställda i gemenskapensamt skall,
efteräven det deras uppdrag upphört, förpliktade inteatt attvara

lämna upplysningar omfattas sekretess,ut särskilt uppgiftersom av
företag, deras affärsförbindelser eller deras kostnadsñrhållan-om

den.

I den engelska traktattexten beskrivs tystnadsplikten obliga-som en
tion of professional secrecy.

En motsvarande allmän regel tystnadsplikt finns också iom
Euratomfördragets artikel 194. Bestämmelsen går emellertid längre
i det den också bl.a. ålägger medlemsstaternaatt på begäranatt, av

medlemsstat eller kommissionen, åtala den bryteren annan av som
tystnadsplikten.mot

Det kan förtjäna anmärkas i saknar grund-att att ett system som en
läggande offentlighetsprincip blir det svenska offentlig-motsatsparet
het sekretess inte helt tillämpbart. I sådant blirett systern en-
handling inte offentlig redan på grund den inte är sekretess-attav
belagd. handlingAtt är sekretessbelagd classzjied kan i ställeten
beskrivas ytterligare kvalitet hos även icke offentligsom en en annars
handling. Det kan också uttryckas så, i sådant innebäratt ett system
frånvaron sekretess icke för den enskilde delrätt att taav en av en
handling, normalt inte heller skyldighet för den förvararmen en som
handlingen lämnavägra den.att ut

Det är också allmänt omvittnat frånvaron offentlighets-att av en
princip inte innebär EG är slutet rådsmötenSlutnaatt ett system.
skildras inte sällan i massmedia i de olika medlemsstaterna och helen
del beredningsmaterial hos kommissionen kommer till allmän
kännedom det inte är offentligt se Viklund 126 ftrots att t.ex. s.
under rubriken den sekretessen.öppna

Det förhållandet gemenskapsrätten dock intar i förhållandeatt en
till svensk rätt hållning i fråga handlingsoffentlighet kanmotsatt om
få betydelse olikai avseenden. det förstaFör bör de effekter som
denna hållning kan få inom den politiska beslutsprocessenmotsatta
undersökas. Vid medlemskap kommer många föreskrifterett som

beslutas de svenska utfärdasi ställetattstatsorganennu av av gemen-
skapsinstitutionema. Frågan då medlemskap kan kommaär ett attom
innebära begränsning allmänhetens insynri den beslutsprocessen av

leder fram till för bindande rättsakter. För detmedborgarnasom
andra bör bedömas de tystnadspliktkrav på sekretess och somom
ställs i EGs sekundärrätt går för denutöver de gränser gällersom
svenska sekretesslagstiftningen. tredje, slutligen, måsteFör det upp-
märksammas förslag till EG-direktiv skydd för enskilda vidett om
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framför ADB-register.behandling personuppgifteri allt Dessutomav
meddelarfrihetens förenlighet medbör bedömning göras aven

gemenskapsrätten.

9.4 politiska berednings- ochDen

beslutsprocessen

SverigeI

generelltbeslutsprocessen gällerpolitiska berednings- ochFör den
offentlighetreglernadet de allmännainte några särregler ärutan om

tillämpliga.och sekretess ärsom
desssärreglering i detverksamhet finns dockFör riksdagens atten

tystnads-omfattning underkastadeledamöter endast i begränsad är
röja sekretessbelagdaförbudplikt. grundläggande reglernaDe attom

riksdagsledamöter igäller inte föruppgifter i 1 kap. 2-4 §§ SekrL
uppdrag kap.fått de sitt llfråga uppgifter de när utövarom som

vissai ställetriksdagsledamöter gäller2 första stycket SekrL. För§
riksdagsordningen. Dessaregeringsformen ochsärskilda regler i

ledamotåläggerframför 10 kap. 7 § RFsärskilda regler alltär som
tillmeddelandenvisa varsamhet i frågautrikesnämnden att omav

möjligtoch också deterfarit i nämnden görandra vad han somom
tystnadsplikt.ovillkorligför nämndens ordförande beslutaatt om

interiksdagens15 ledamot utskottVidare får, enligt 4 kap. § RO, av
utskottetregeringen ellerbeslutobehörigen vad enligt avyppa som

ellertill rikets säkerhetskall hållas hemligt med hänsyn annatav
främ-tillförhållandetskäl, betingassynnerligen viktigt av avsom
regelmotsvarandemellanfolklig organisation. Enmande ellerstat

tilldelegationen EFTAzs parla-gäller för ledamöter den svenskaav
tilldelegationenmentarikerkommitté och den svenska gemensamma

14 För finans-EG-Sverige 8 kap. § RO.parlamentarikerkommittén
tystnadsplikt.ytterligareutskottets ledamöter gäller viss

finnsdet någraverksamhet kan sägasVad gäller regeringens att
regeringen denpekarbestämmelser i sekretesslagen ut somsom

den s.k. riks-gällermyndighet hos vilken sekretessen t.ex.-
i sekretess-Andra bestämmelseri 3 SekrL.bankssekretessen kap. 1 §

innehåll, deuppgifter med visst änlagen föreskriver sekretess för var
således hosförsvarssekretessen, ävenförekommer utrikes- ocht.ex.

inte särskiltutgångspunkt sekretessenregeringen. En är utanatt
myndighet tilluppgift lämnas frånföljer medstadgande enensomen

heller till regeringen.således intes.k. sekundär sekretess,annan
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Rent allmänt kan sägas sekretessen hos regeringen inteatt år särskilt
vidsträckt.

betydelseAv större för regeringens och riksdagens arbete denär
tidigare nämnda regeln 2i kap. 9 § andra stycket TF innebär attsom
utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse eller annan
därmed jämställd handling inte har expedierats, inte är attsom anse

allmän handling. Detsamma gäller enligt 2 kap. 7 § TF hand-som
lingar hör till till ärende inteännu slutbehandlats varförettsom som
handlingen inte upprättad i tryckfrihetsförordningensanses vara
mening. Det gäller promemorior upprättats inomt.ex.senare som

för offentlig utrednings arbete. Det är här fråga vadramen en om
ibland betecknas mellanprodukter, dvs. det frågaärsom ettsom om

förstadium till definitivt utformad handling. Enligt rådandeen
rättspraxis sådan handling inte expedierad även denanses en vara om
överlämnas till myndighet när det sker uteslutande ien annan
samrådssyfte s.k. underhandsremiss eller för regeringskansliets
vidkommande också s.k. underhandsdelning.

detI internt svenska lagstiftningsarbetet det således främstär de
olika stadiernas slutprodukter offentligaär däremot inte desom men
diskussioner fört fram till dessa ställningstaganden. Så ärsom
naturligtvis statlig utrednings betänkande alltid offentligten men
däremot normalt inte kommitténs interna diskussioner, promemorior
och utkast. Regeringens proposition givetvisär offentlig däremotmen
inte de interna diskussioner inom regeringskansliet eller vid ett
regeringssammanträde lett fram till propositionen. riksdagenI ärsom
utskottsbetänkande liksom avslutande debatt och beslut i plenum
offentliga däremot inte de utskottsförhandlingar och parti-men
gruppsöverläggningar föregått det slutliga ställningstagandet.som

Handlingar upprättats under beredningärendes blir dock iettsom
viss utsträckning i efterhand tillgängliga för den intresserade
allmänhetens forskningensoch granskning sedan det ärende de hör till
har slutbehandlats eller, såvitt gäller minnesanteckningar, utkast och

ikoncept, den utsträckning arkiveras sedan ärendet avslutats.de
bör det betonas kommittébetänkanden ochDessutom svenskaatt

propositioner utförligt brukar redovisa det bakgrundsmaterial som
ställningstagandena övervägandengrundas liksom också de som
föranlett slutsatserna.
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EGInom

beskrivs utförligt i kapitelGemenskapemas beslutsprocess mera
initiativavsnitt skall endast erinras alla till1.1. Här attom norme-

kommissionen. interna beredningsarbete skerrande beslut Desstas av
tjänstemannaexperteri utsträckning i kommittéer bestårstor avsom

oberoende med-från medlemsstaterna. Kommissionen skall vara av
intressen.och gemenskapernas Sedanlemsstaterna representera

förslag till rättsaktkommissionen fattat beslut att ettom avge en
mellanstatligförslaget till rådet. vidtar bered-överlämnas Där en

ständigaför deningsprocedur inom Coreper, representanternasramen
också inom förunderkommittéer.kommitté, med Det är ramen

sin inställningberedningen hos rådet Europaparlamentet hörs omsom
vissslutligen påminnastill kommissionsförslaget. bör.Det attom

inomdirekt från kommissionen, främstnormgivning kan emanera
tillämpa gemenskaps-befogenhet verkställa ochför dess attramen

rätten.
enligt praxis,kommissionen gäller,har upplysts hosDet att

framför allt försekretess

överläggningarKommissionens internaA. egna

inomkommissionens inspektionerInformation erhållits vidB. som
områdena för konkurrensrätt och statsstödt.ex.

över169 i RomfördragetKommissionens enligt artikelyttrandenC.
påstådda fördragsbrott.medlemsstatsen

utsträckningoffentliggöra material i denövrigt kan kommissionenI
den vill.beredningsstadiet rådgöra medoch underden önskar vem

materialinnebär inte, tidigare påpekats,dock annatDet att avsom
under offentligtskulle ochslag A-Cän varaanges ovansom

tillgängligt för envar.
öppenheteni pågående diskussionen inomled denSom ett om

kommissionen i december 1992 vissagemenskapema offentliggjorde
arbete. Kommis-förbättra insynen i dessplanerade åtgärder för att

framoktober månad varje år lägga arbets- ochsionen skall bl.a. i ett
året skall blilagstiftningsprogram för det kommande som mera

hittills. Kommissionen skallvidare spridninglättläst och änges en
instanser tidigtfrån bredare kretsockså inhämta synpunkter etten

s.k.det arbetet skall grönböckerstadium normgivningsprocessen. Iav
kommissionensutsträckning för närvarande. Ianvändas i änstörre
undersökapågår arbete föruttalande också detsägs att t.ex.att ett

kommissionen besittersådan informationfrågan och när somom var
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kan lämnas till allmänheten. Det arbetet beräknas kunna slutförasut
under början år 1993.av

I rådet har sekretess hittills varit undantagslösnästan huvud-en
regel. Enligt rådets stadgar 18artikel gäller tystnadsplikt be-
träffande rådets förhandlingar inte rådet beslutar Uttrycketannat.om
förhandlingar omfatta dokumentäven deantas upprättas isom
anslutning till rådets sammanträden.

Det i rådetär fråga mellanstatlig berednings- och besluts-om en
Därför förs förhandlingarna det frågaprocess. som om var om

diplomatiska ärenden. Syftet med beredningsprocessen hos rådet är
jämka de skilda medlemsstaternas ståndpunkteratt tillsamman en

handlingslinje. Det har antagits det arbetet skulleattgemensam
försvåras medlemsstaternas förhandlingspositioner, diskussionerom
och slutliga ställningstaganden skedde inför öppen ridå. Den omfat-
tande sekretessen i rådets arbete syftar således främst till hemlig-att
hålla medlemsstaternas förhandlingspositioner och ställningstaganden.
Det har således hittills inte varit möjligt i efterhand utröna huratt en
regeringsrepresentant sigställt vid slutlig omröstning i rådet.en

Det kan här nämnas debatten inom gemenskapema också gälleratt
sekretessen i rådet. föreliggerDet bl.a. betänkande från Europa-ett
parlamentets utskott för institutionella frågor de Giovanni-rapporten
i vilket rådets förhandlingarsägs bör offentliga då rådetatt vara
utövar sin lagstiftande funktion. finnsDet också diskussionen om
möjligheterna över huvud till insyn i beslutsprocessen. Tilltaget
Maastrichtfördraget finns fogad förklaring rätten till tillgången om
till information. framhållsDär insyn i beslutsprocessen stärkeratt
institutionernas demokratiska karaktär och allmänhetens förtroende
för förvaltningen. Det uppdras därför kommissionen att senast
1993 framlägga för rådet med förslag till åtgärder förrapport atten
förbättra allmänhetens tillgång informationtill institutionernasom
besitter. Vid det Europeiska rådets möte i Birmingham den 16
oktober 1992 ombads kommissionen sin redan tidigtatt rapportavge
under 1993.

Vid det Europeiska rådets i Edinburghmöte den 11-12 december
1992 bekräftade regeringscheferna sin eftersträvan öppnaatt
gemenskapens arbete för allmän insyn. Den kommer att,processen
uttalades det, innefatta

Öppna rådsmöten för-
i Diskussion varje ordförandeskaps och kommissionensom
handlingsprogram;
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ii inledande diskussionEn viktiga förslag till normgiv-om
ningsakter och andra förslag. Förhandlingar i rådet rättsakterom
skall emellertid alltjämt hemliga.vara

Offentliggörande hur rådsmedlemmama med möjlighetröstatav-
för den önskar röstförklaring.attsom avge en

Korta pressmeddelanden omedelbart efter varje rådsmöte.-
fylligareEn bakgrundsinformation förslag föremål förärom som-

behandling i rådet.

Offentliggörande rådets s.k. ståndpunkt då beslutav gemensamma-
skall fattas i samarbete med parlamentet eller då parlamentet har
medbeslutanderätt. skall då förklarandeDessutom promemoriaen
explanatory memorandum publiceras.

Europaparlamentet brukar ibland beskrivas EGzs fönster motsom
omvärlden. tillhörDet de absoluta undantagen parlamentetatt
beslutar sekretess. Såväl handlingar överläggningar iävenom som -
utskotten är huvudregel offentliga.som-

Den praxis redovisats innebär kommissionens förslagatt ettsom nu
till normgivningsakt blir offentligt och möjligt allmänt diskuteraatt-

i samband med det överlämnas till rådet. beslut i rådetNär skallatt-
fattas i samarbete med Europaparlamentet kapitel avsnitt 1.1.3se
innebär öppenheten hos parlamentet såväl rådets gemensammaatt
ståndpunkt parlamentets inställning förslagoch eventuella tillsom
tillägg blir kända.

Vilka förslag till rättsakter på rådets bordläggs blir alltsåsom
under förhållandenalla allmänt känt och möjligt diskuteraatt
offentligt. Ofta offentliggör kommissionen också visst kommente-ett
rande material i samband med förslag skerDet dåatt ett avges.

förklarande promemoria axplanatory memorandum vissgenom en av
omfattning. redovisats rådet i vissa fallSom även attovan avser
offentliggöra promemoria. återstårsådan Det hur denatten se

påverkabetydelse information och insyn tillmäts kommer attnusom
innehållet i dessa promemorior. de inte skulle kommaOm att ge

fylliga bakgrundsinformation svenska kommittébetänkan-samma som
propositioner inte sekretesspraxisden och beror det bara EGs

också på lagstiftnings- och rättstillämpningstradition änutan en annan
hos europeisk tradition tillmäts lags förarbeten inte allsIoss. en en

dignitet i domstolspraxis.vid lagtolkning svensk Så utgårsamma som
EG-domstolen från den givna lagtexten sådan den och tolkarärt.ex.

innebörd utifrån dess systematiska sammanhangdess närmare och
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ändamål.
Det kan här intresse kortfattat beskriva den danskaattvara av

beredningsprocessen såvitt gäller förfarandet efter det kommis-att ett
Örströmsionsförslag föreligger se Möller.t.ex.

Beredningen uppbyggd kring fyraär nivåer Ett antalstort
specialudvalg vilka och för del EG-vart ettav ansvarar en av
samarbetet 2. EF-embedsmandsudvalget 3. Regeringens faelles-
markedsudvalg 4. Folketingets markedsudvalg.samt

Specialudvalgen till uppgifthar för den egentliga sak-att ansvara
behandlingen kommissionsförslag och fram underlagett att ta ettav
för den beslutsprocessen på övriga nivåer. Ordförande utsessenare

fackdepartementetdet ansvariga och därutöver deltar normaltav
företrädare för 3-4 andra departement eller styrelser. Vad gäller
förhållandet till intresseorganisationema grundregelnsägs äratt att
dessa skall kunna i beslutsprocessendeltaga i EG-angelägenheter på

i nationella beslutsprocessen.sätt Vad gäller special-samma som
förudvalgen sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor danskahar LO

och stående inbjudan deltaga.SAF DA Intresseorganisationer-atten
problemdeltagande sägs innebära i sekretesshänseende. Denas

handlingar från kommissionen eller rådssekretariatet normaltsom
behandlingen iläggs till grund för udvalget innehåller ofta upp-

lysningar länders synpunkter positioner.andra och Sådanaom
handlingar kan inte lämnas till eller institutioner utanför denpersoner
danska centraladministrationen. Däremot sänds kommissionens
förslag till vid intresseorganisationer myndigheterkrets ochut aven

infördå kan synpunkter specialudvalgens behandlingsom avge av
specialudvalg behandlatfrågan. Sedan saken sker den vidareett

beredningen i EF-embedsmandsudvalget består tjänstemänsom av
från de berörda departementen har till främsta uppgiftochmest som

identifiera de viktigare kontroversiella frågor måsteelleratt som
diskuteras vidare, därefter faellesmarkedsudvalgi regeringens som
enbart består vissa statsråd lägger fast den danska EG-ochav som
politiken slutligen i folketingets markedsudvalg ärsamt ett avsom
parlamentets ständiga rådgivande funktion iutskott och fyller en
förhållande till regeringen. Beträffande markedsudvalgets närmare
uppgifter och funktion i hänvisas till kapitelallmänhet ll.

I de stadiema beredningsprocessen deltar således intesenare av
några i förhållande till utanförstående intressenter.statsmakten

Handlingar utväxlas mellan danska förvaltningsmyndigheter ochsom
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EGs institutioner eller övriga medlemsstater, liksom handlingar som
utväxlas mellan danska myndigheter inbördes och redovisarsom
innehållet i korrespondens Danmark EG, sekretessbeläggs enligt den-
bestämmelse i den danska offentlighetslagen 13 § motsvararsom
den svenska utrikessekretessregeln. har upplysts för fallDet detatt

det görs gällande EG i det särskilda fallet frånfallit förtrolig-att att
hetskravet det följa myndighetens utredningsskyldighet attanses av
undersöka hur därmed förhåller sig.

Det kan också nämnas det i den danska offentlighetslagenatt
tidigare fanns särskild bestämmelse i 10 § från offentlig-en som
hetsprincipen undantog handlingar rörde förslag till EG-beslutsom
eller frågor tolkning och uppfyllelse gemenskapsrättsligaom av
regler. Bestämmelsen upphävdes dock 1991under utifrån strävanen
efter offentlighet istörre EG-frågor. finnsDet således inte längre
några särregler i den danska offentlighetslagstiftningen för EG-
samarbetet.

Vad särskilt gäller markedsudvalget gäller principiellt sekretess för
dess överläggningar reellt, har det iakttas inte någonsagts,men
sekretess inte särskilt beslut därom har fattats. sådantEttettom
beslut fattas ordföranden antingen självmant eller påattgenom
anmodan det föredragande statsrådet ålägger utskottets ledamöterav
tystnadsplikt. Sekretess gäller också för skriftligt material, i den mån
det över huvud förekommer, innehåller upplysningartaget som om
andra hållning.staters

Markedsudvalget erhåller allt material inför rådssammanträdena
sådana handlingar från rådssekretariatat redovisar de andrautom som

medlemsstaternas förhandlingspositioner. harDet isagts attoss
utrikesministeriets promemorior till udvalget försöker ändå attman
översiktligt redovisa förhandlingsläget detaljerad bildattmen en mera

de andra hållning i statsrådets muntliga föredragningstaternasav ges
inför utskottet. Det har uppskattats udvalget varje år erhåller 300att -
400 promemorior och mindre femän dem sekretess-att procent av
beläggs. Det har dessutom berättats i samband med överlägg-att
ningarna inför Maastrichtfördraget erhöll markedsudvalget samtliga
dokument undantag hemligstämpel. föranleddeDet vissautan utan-
kritiska synpunkter från andra medlemsstater varvid i Danmarkman
hänvisade till sin fasta tradition öppenhet.av
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Vår bedömning

Den första fråga bör ställas är naturligtvis EG-samarbeteettsom om
någongör grundlagsändring nödvändig. Vi kan då konstatera att

bland de ändamål i 2 kap. 2 § TF för vilka handlingsoffentligheten
får begränsas ingår rikets förhållande till eller mellan-statannan
folklig organisation första punkten. förefallerDet därmed klart att
de sekretesskrav EG-samarbete ställer kan tillgodosesettsom utan
grundlagsändring.

Eftersom emellertid den i tryckfrihetsförordningen fastlagda
principen allmänna handlingars offentlighet får sitt närmareom
innehåll de undantag från huvudregeln i sekretess-genom som anges
lagen bör även behovet ändringar i den lagen diskuteras. Därvid-av
lag kan sägas de krav på sekretess och tystnadspliktatt densom

berednings- och beslutsprocessen inom EG ställer börgemensamma
kunna tillgodoses inom för gällande och dårätt närmastramen genom
tillämpning den s.k. utrikessekretessen 2 kap. 1 § SekrL.av
Utrikessekretessens föremål är uppgifter angår Sverigessom
förbindelser med bl.a. och mellanfolklig organisation. Medstatannan
förbindelser inte bara de egentliga utrikespolitiska förbindelser-avses

också handelsförbindelser, kulturella förbindelserutanna m.m.
Corell m.fl. 95. sekretesskravDe EG-samarbetet ställer börs. som
alltså inte fordra någon ändring i sekretesslagen.

En delvis fråga är dock tillämpning utrikessekretessannan om en av
i EG-samarbetet kan medföra från svenska utgångspunkter alltfören
långtgående sekretess och lagändring därför skulleom en vara
påkallad det skälet.av

Det kan då först sägas inom utrikessekretessens område falleratt
även uppgifter den svenska regeringens ståndpunkter inför ettom
kommande ställningstagande i rådet. I den delen kan dock knappast
gemenskapsrättslig praxis sägas ställa några sekretesskrav. Det blir
i stället efter internt svenskt övervägande det fårett avgörassom
vilken insyn möjlig.ärsom

Vid sådant övervägande bör särskilt beaktas EG-samarbetetsett att
omfattning är sådan inhemsk lagstiftning i betydande utsträckningatt
ersätts med normgivning eller, med andra ord, inrikes-gemensam
politik blir i många frågor utrikespolitik. står klartDet till den delatt
det internationella samarbetet hittills har sådana frågor harrymt
utrikessekretess tillämpats. Ett exempel Handlingarpar som
redovisar den svenska regeringens ståndpunkter vid diskussionerna
åren 198485 inom nordiska ministerrådet den nordiska hand-om
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utveckling full sysselsättning såvittlingsplanen för ekonomisk och
frågor vâginvesteringar ansågs inte kunna lämnasavsåg utom

1987, Fi 429687.regeringens beslut den 10 december dnr
få delUtgången blev densamma det gällde begärannär attom aven

immaterialråttsexperter fråninom yttrandeEFTA upprättatett av
EG-kommissionens förslag till direktiv rörandeEFTA-statema över

25uppfinningar regeringens beslut denrättsskydd för biotekniska
januari 90-150 ref. i Corell m.fl. 99.i 1990, Ju dnr s.

ihur den beredningsprocessen EG-står inte klart svenskaDet ännu
organiseras. Vi har redan konstaterat kommis-frågor kommer attatt
rättsakter alltid blir offentliga i samband medsionens förslag till att
rådet. finns därför möjligheter på detde överlämnas till Det att

beredningsprocess organisera omfattandestadiet svensk ettav en
Intresseorganisa-formlig remissomgång.samrådsförfarande eller en

förslaget tillenskilda kan då synpunktertioner och andra ge
börtill vad de den svenskarättsakt och känna vara rege-ge anser

blir rådetsi frågan. tidigare ävenringens position Som nämnts
meddå beslut skall fattas i samarbetepreliminära ställningstagande,

delockså for givetparlamentet, offentligt. Det kan att stortas aven
förvaltningsmyndigheternautförasberedningsarbetet kommer att av

regeringen också harledasdet kommeräven attatt av somom
ståndpunkten. kanvad skall den svenska Detslutligt avgöra som vara

likaenligt 2 kap. SekrL inte ärutrikessekretessen 1 §då anmärkas att
regeringen.förvaltningsmyndigheterna hos Förhossträng som

utrikesrepresentationen gällerregeringen eller hosuppgifter hos
skadauppgiften kan röjasinte står klartsekretess det utan attattom

presumtionskaderekvisit innebärs.k.uppstår, dvs. omväntett som
detgäller i stället sekretessför andra myndighetersekretess. Hos om

skaderekvisits.k. raktskada uppstår, dvs.kan ettantas att som
inte i och för sigoffentlighet. innebärpresumtion för Dettainnebär

skillnaden i praktiken särskiltär stor.att
hur sekretess-visserligen inte övervägaankommerDet attoss

beredningsprocessen. Itillämpas i den svenskalagen skall en
svensk handlings-påverkan påEG-medlemskapsdiskussion ettom

fallpåpeka iemellertid inte underlåtaoffentlighet kan att vartatt
myndighetermellan svenskaupprättade, ochdet gäller härnär

viktdet medi beredningsprocessen ärutväxlade, handlingar av
intedetDet kan övervägasmöjliga öppenhet.största t.ex. voreom

berednings-internainledande stadierna denrimligt under deatt av
iregler gällersekretessfrågoma enligt debehandla ettsomprocessen

naturligtvismåste detlagstiftningsärende.vanligt inhemskt Däremot
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fråga iäven strikt mening Utrikespolitisk bedömning närvara om en
regeringen till slut skall bestämma hållning.svensk Enligt våren
mening bör det dock även vad gäller det skedet kunna övervägas att

offentlighet regeringens ståndpunkt. fårDet däremot bedömasge
uteslutet, och skadligt för intressen,svenska offentlighetattsom ge

förhandlingsuppläggsvenskt i dess helhet.ett
Även i Danmark förs debatt dessa frågor. Det har i denen om

debatten gjorts gällande EG-samarbetet inte längre är utrikes-att
politik. Folkrätten och den klassiska diplomatins förtrolighetskrav
har spelat sin roll. Nu handlar det icke förhållandet mellanut om
nationer det omedelbara förhållandet mellan EG-admini-utan om
strationen och medborgama Busck, 34.s.

Det har i riksdagen nyligen väckts motioner översynom en av
utrikessekretessens tillämpning bl.a. i EG-samarbete. Enligt vårett
mening visar redan de översiktliga synpunkter vi här har lämnatsom

det finns starka skäl företa sådan översyn i samband med,att att en
eller i anslutning till, det klargörs hur svensk beredningspro-att en

närmare skall organiseras.cess
Ett särskilt problem kan, liksom förhållandet i Danmark,synes vara

uppkomma vad gäller intresseorganisationers och andra enskildas
medverkan i stadiemade interntden svenska bered-senare av
ningsprocessen. Möjligen kan, i fall i enstaka fall, problemenvart
lösas uppgifter lämnas under förbehåll inskränkerattgenom som
organisationens rätt lämna uppgiften vidare eller utnyttja den 14att
kap. 9 § SekrL. hindrar naturligtvisIntet heller intresserade att
under stadier beredningsprocessen sin mening till känna,senare av ge

uppvaktningar eller sätt.t.ex. annatgenom
Det har uteslutande tagit sikte uppgiftersagtssom nu som

förekommer i handlingar i Sverige.upprättats När det gällersom
handlingar erhålls från EGs institutioner eller från andrasom
medlemsstater siggör andra synpunkter gällande. Vi återkommer
under nästa avsnitt till diskussion i den delen.en

Vår slutsats i berörda avseenden således någon lagändringär attnu
inte förefaller nödvändig det, i samband med svenskatt attmen en
beredningsprocess form, bör övervägas hur gällandetar noga
sekretesslagstiftning kan och tillämpas förbör största möjligaatt ge

för principen allmänna handlingars offentlighet.utrymme om
Vi övergår så till översiktligt möjligheternabedöma till insyn iatt

den berednings- och beslutsprocess föregår påinte svensk mark,som
dvs. främst hos det beslutande EG-organet, rådet. vår tidigareAv
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redogörelse har framgått förslagdet till beslut lämnas till detatt som
beslutande offentligt, i Sverige liksom inomär EG. Däremotorganet
är de överväganden lett fram till förslaget, och de handlingarsom

i samband därmed har inte offentliga iupprättas, Sverige ochsom
inte heller inom Sverige blir de övervägandena offentligaEG. I när

kommittébetänkande överlämnas till regeringen, inom EG kommerett
de till offentligheten i den utsträckning kommissionen s.k.utsom ger
grönböcker under ärendes beredning och låter publicera s.k.ett en
förklarande promemoria i samband förslagmed Förkla-att ett avges.
rande promemorior har dock hittills inte sällan begränsats till att

slags lagkommentar. skillnadernärmast utgöra De mellanen gemen-
skapsrättslig norrngivnings- och intern lagstiftningsprocess isom nu
berörda hänseenden kan uppstå, inte helt låter sig överblickas,men
får förbetydelse vilket underlag för det offentliga samtaletsom ges
i lagstiftningsfrågor.

heller inledandeInte de överväganden sker hos det beslutandesom
i Sverige hos riksdagens utskott, inom iEG Coreper, ärorganet,

offentliga. avgörande, principiella skillnaden, förefallerDen i stället
den avslutande debatten och det slutliga ställningstagandet iattvara

riksdagen offentligtsker i kammaren medan det hos rådet gäller
fortsatt sekretess på detta slutliga stadium. principiellt viktigäven En
nyordning i den delen dock det tidigare redovisade beslutet vidär det
Europeiska rådets i Edinburghmöte offentliggöra omröstningenatt
i rådet. insynDen därigenom bidrar också till detattsom ges ansvar

rådets ledamöter har inför de nationella parlamenten också blirsom
möjligt utkräva.att

Slutligen kan också tidigare påpekats, handlingarnämnas att, som
härupprättats under ärendes beredning i viss utsträckning blirettsom

allmänna handlingar tillgängliga insyn ioch därmed för efterhand
detsedan ärende de hör till har slutbehandlats eller, det gällernär

minnesanteckningar och liknande, i den utsträckning de arkiveras
sedan ärendet avslutats. Något motsvarande torde inte gälla inom
gcmenskapema jfr förordningenden inledande redovisningen av om
gemenskapernas arkiv.

9.5 Sekundärrätten

Vi har hittills uppehållit vid frågan i den politiskaöppenhetoss om
berednings- och beslutsprocessen. Vi övergår till diskutera denattnu

myndigheternassekretess följdkan gälla i löpande arbete tillsom av
bestämmelser i EG-förordningar direktiv.och
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SverigeI

Det svenska regelsystemet har översiktligt beskrivits i avsnitt 9.1.
Här kan tilläggas den svenska huvudregeln allmänna hand-att om
lingars offentlighet medfört det svenska regelverket undantagatt om
från huvudregeln sekretessreglerna kommit bli mycketatt- -
detaljerat. I SekrL i utmejslade rekvisit vilka slagnoggrantanges av
uppgifter kan föremål för sekretess. Det kan dessutomsom vara
erinras det i flertalet fall krävs utlämnande i detatt enskildaatt ettom
fallet kan medföra skada för sådant utlämnande skall få vägras.att ett
Detta innebär i sin den omständigheten allmän handlingtur att att en
i samband med dess upprättande bedömts kunna omfattast.ex. av
sekretess, och försetts med anteckning härom, inte innebär atten
sekretessfrågan därmed år slutligt avgjord. brukarMan säga att en
svensk hemligstämpel endast är varningsflagga. Det ankommeren
i stället på den behöriga tjänstemannen vid myndigheten i varjeatt
enskilt fall då handling begärs utlämnad, pröva utlämnandeen om
kan ske.

Inom EG

finns iDet skilda EG-rättsakter bestämmelser gemenskapernasattom
anställda eller enskilda i medlemsstaterna eller ofta båda kategorier--

skall iaktta tystnadsplikt och sekretess skall gälla.attna -
viktigEn tystnadsplikter deär är följd degrupp av som en av

omfattande EG-rättsliga kontrollmekanismer, inom konkurrens-t.ex.
området, nödvändiga för EG-rätten fullt genomslagansetts attsom ge
i alla medlemsstaterna. Enligt flera förordningar direktivoch skall
särskilda nationella tillsynsorgan eller för viss fråga kom-utses en

myndigheter utpekas. För anställda vid sådana tillsynsorgan,petenta
liksom ofta föräven tidigare anställda, stadgas tystnadsplikt de skall

bound by professional Ofta tystnadspliktensecrecy. attvara anges
inte gäller i förhållande till myndigheterandra i medlemsstaten,
antingen uttryckligen eller det uppgift kanatt attgenom anges en
lämnas på grund förskrift byi lag ofvirtue provisions laizi downav
by law. Exempel pâ sådana förstarättsakter år och andra banksam-
ordningsdirektivet 77780EEG respektive 89646EEG, första och
andra börsdirektivet 79279EEG respektive 80390EEG och
insiderhandelsdirektivet 89592EEG. Liknande regler finns också
för verksamheten vid nationella s.k. approval bodies sysslar medsom
standardiseringsarbete rörande lyft- och mekanisk hanteringsut-t.ex.
rustning, drivs med gasbränsle och entreprenadmaterialapparater som
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direktiv 84528, 530 och 532EEG.
Kontroller kan också enligt flera skerättsakter i form in-av

spektioner framförhos allt företag. Det oftast kommissionensär
utförpersonal inspektionema nationella tjänstemän kansom men

biträda. För dem deltar i inspektion stadgas tystnadsplikt,som en
exempelvis i förordning förbud diskriminering med hänsynmotom
till transportpriser 601och transportvillkor lEEG och förordning

för konkurrens 62l7EEG.reglerom
viktig informa-En del EGs verksamhet utbyteannan av avser av

tion på olika områden såväl mellan medlemsstaternas myndigheter
medlemsstaterna institutioner.mellan och EGs Flera rättsaktersom

informationföreskriver sådan kommunikation stadgar denattsom
skall hemlig och tystnadsplikt skall gälla.tas emot attsom vara

Exempel på sådana rättsakter direktiv ömsesidigt biståndär om
områdetmellan medlemsstaternas kompetenta myndigheter för

direkt skatt 77799EEG förordning ömsesidigtoch bl.a.om
lämnande biträde mellan nationella myndigheter inom gemen-av
skapen syfte tull- ochi säkerställa korrekt tillämpningatt aven
jordbruksregler 811468EEG.

frånEftersom undantagsekretess i gemenskapsrätten inte utgör ett
Sekretessreglergenerell offentlighetsprincip har inte dess sammaen

typisktEttgrad precision i den svenska sekretesslagen.av som
nämndapå sekretesstadgande i sekundärrätten detexempel ärett ovan

anställdaallaandra banksamordningsdirektivet. artikel 16 sågsI att
tystnads-vid nationella tillsynsmyndighetenden skall bundna avvara

secrecy. Detplikt bound by obligation of professionalthe
iinnebär, dedet vidare, förtrolig informationsägs tar emotatt som

sin tjänst inte får föras vidare till någon eller myndighet noperson
Confidential information receive in thewhich they theirofmay course
duties divulged authoritybe whats0ever.tomay any person or

Ett exempel kan hämtas från rättsakt reglerarannat en som
förverksamheten vid de tillståndsorgan standardiseringsarbeteett av

direktiv 84528EEG, bilaganämnts I punkt sägs attsom ovan.
anställda vid sådant skall iaktta tystnadsplikt rörande allett organ
information i sin verksamhet enligt direktivetde withtar emotsom

all information aquired carrying theirregard duties underto out
this directive.

det sist direktivet utgå ifrån informationI nämnda allattsynes man
hemligtillståndsorganet är dockDet ärnatur.tar emotsom av

banksamordningsdirektivet,vanligare i det andra tystnads-att, som
plikten knyts till sådan information sekretessbelagdär con-som
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jidential. Det dock inte några regler vad skall utgörages om som
sådan information. Det överlämnas i stället helt till varje medlemsstat
och till varje EG-institution vad slagsavgöra information böratt som

sekretessbelagd.vara

Vår bedömning

De krav på sekretess och tystnadsplikt ställs i de rättsaktersom som
har gåtts igenom förefaller kunna inom föratt derymmas ramen
begränsningsändamål vad gäller allmänna handlingars offentlig-som
het i 2 kap. 2 § TF ioch fråga yttrandefriheten ställsanges om upp
i 2 kap. 13 § RF.

Flertalet reglerna sekretess och tystnadsplikt i EG-râtten rörav om
förhållanden i framför allt 8 och 9 kap. SekrL, försom avses t.ex.
uppgift enskilds affärs- och driñförhållanden i myndighetsom
verksamhet består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseendesom
på bank- kreditväsendet,och fondkommissionärs- och fondbörsväsen-
det eller försäkringsväsendet 8 kap. 5 § eller myndighets verksam-
het består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning,som
tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel,
transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 8 kap. 6 §.

Det har inte påträffats några materiella sekretesskrav i sekundär-
rätten skulle kunna beskrivas artfrämmande i förhållande tillsom som
gällande svensk sekretesslagstiftning.

En viktig fråga är gemenskapsrättens sekretesskrav ocksåannan om
ställer krav på ordning för själva sekretessprövningen änen annan
den hävdvunnenär här. Enligt sekretesslagen skall ju,som som
utvecklats normalt skadeprövning eller intresseavvägningovan, en
äga Sekretess skadeprövning, s.k. absolut sekretess, gällerutanrum.
i några fall, enligt 9 kap. 1 SekrL .för§ uppgift i myndighetst.ex.
beskattningsverksamhet enskilds förhållandetLEnligt 9 kap. 3 §om, .SekrL gäller också absolut sekretess i bl.a. myndighets beskatt-
ningsverksamhet för uppgifter härstammar från Istat.som en annan
lagrummet sägs sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkäntatt
avtal härom med främmande för sådan uppgift enskildsstat om
personliga eller ekonomiska förhållanden myndigheten harsom
erhållit enligt avtalet.

Frågan är alltså det är möjligt för svenska myndigheter att,om
såvitt gäller dokument rör EG-samarbetet, göra skadepröv-som en
ning i samband med begäran handlingens utlämnande. stårDeten om
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till början helt klart gemenskapsrättens bestämmelser inteatten
emellertidinnefattar några skaderekvisit. Det bör samtidigt betonas,

framhållits gemenskapsrätten,också med någraattovan,som
föreskriver sekretessbelagd information inte får lämnasundantag, att

EG-institutionemaöverlåter medlemsstaterna ochtill attut men
omfattasvad slags information skall sekretess. Detavgöra som av

gemenskapsrättendärför kunna eftersom inte närmareskulle sägas att
sekretessbelagda uppgifter finns detvad skallreglerar anses varasom

omfattning efteri Sverige bestämma sekretessensinget hinder mot att
skadeprövning.en

den gemenskaps-kan å andra sidan med fog hävdasDet att ett av
den sek-rättsliga regleringens främsta syften säkerställaär att att

institution gjort skall respekterasretessbedömning ellerstatensom
informationen inominstitutionellerstat tar emotannan somav en

arkivgemenskapernasför samarbetet. förordningDen somomramen
medlems-inledningsvis avsnitt 9.3 föreskriver ocksånämnts att

de har i sinoffentliggöra handlingarskall avstå från attstaterna som
skulle vidarehävts.för sekretessen inte har Detbesittning och vilka

låtalojalitetsplikten i Romfördragetstrida allmännakunna den attmot
fallenskilt prövai varjei myndigheters handdet ligga svenska att

frånerhållitshandlingfrågan utlämnande en annansomav enom
omfattas sekretess.där den bedömtsmedlemsstat av

iupprättashandlingarförmöjlig slutsats kundeEn att somvara
skadeprövningtraditionellEG-samarbetet börSverige och rör ensom

handlingarfördragslojaliteten krävermedankunna ske, att som
ochEG-institutionemafrånfrån medlemsstater ellererhålls andra
Detsekretess.absolutbör omfattashar sekretessbelagtdessa avsom

missförstånd, betonasundvikande med absolutbör här, till attav
prövning den skada kan uppståsekretesssekretess utan av somavses

absolut eller inte harenskilda fallet. Om sekretessen äri det
meddelarfrihet råder elleringen betydelse för fråganemellertid om

emellertid lösning redandiskuterats fordrarfrågor härDe ensom
eftersom flera EG-rättsakter medsamband med EES-avtalet,i

regeringens propositionintagits i det avtalet. Isekretesstadganden
i sekretesslagen med anledning EES-l992l93zl2O ändring avom

detaljerad redovisning de krav på sekretessavtalet avges en mera
hämtade EES-reglema ställer ochde från gemenskapsrättensom

med anledning därav. Ivissa ändringar i sekretesslagenförslås
också vi kommit fram till, det ärpropositionen harsägs, att ensom

vilka upplysningar äruppgift för varje land närmareatt som avange
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sådant slag de omfattas sekretess. föredragandeDetatt statsrådetav
anför vidare bl.a. det min uppfattningär denatt svenskaatt
anpassningen till EES-avtalet skall bedrivas på sätt ärett som
förenligt med den tradition betydande öppenhet så längeav som
präglat svensk förvaltning och ytterligareen anledning tillatt
återhållsamhet i detta hänseende är EG organisation kanatt som
bedömas på väg ökad öppenhet 10.s. I propositionenmotvara en
föreslås i korthet absolut sekretess skall gälla i tillsynsverksamhetatt
på konkurrensområdet ñr sådana uppgifter enskildas ekonomiskaom
eller personliga förhållanden myndighet förfogar påöversom en
grund avtal med bl.a. mellanfolklig organisation. Vidare anförsettav

på andra tillsynsområden, inom bankområdet, fordraratt EES-t.ex.
avtalets krav på skydd för förtrolig information inte absolutatt
sekretess införs varför någon lagändring inte föreslås i den delen.
Riksdagen har i lag 19921775 beslutat ändringar i sekretess-om
lagen i enlighet med regeringens förslag 199293KUll, rskr. 77.

Vi har för vår del endast velat belysa de problem kan uppståsom
i samband med medlemskap eftersom sekretesslagstiftningenett
visserligen inte är grundlag otvivelaktigt har återverkningar påmen
den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Det ligger dock knappast
inom vån uppdrag några förslag i detta Någotavseende. behovatt ge
därav finns inte heller eftersom riksdagen i samband med behand-
lingen sekretessfrågor i anledning EES-avtalet kan hasågasav av
tagit ställning till principiellade frågor i denna del följer detsom av
europeiska samarbetet.

Vi emellertid särskilt i det fall absolut sekretess gällernoterar att
sker det med i lagtexten uttrycklig koppling till avtal härom meden
främmande eller mellanfolklig organisation. bör viktigtDetstat vara

regelns på det för undvikasättet klargörs EG-att att attursprung
sekretess tillåts påverka eller, det ibland har uttryckts, smittasom-

de internt svenska sekretessbedömningama.-

9.6 Meddelarfriheten

SverigeI

meddelarfrihetenSom beskrivits avsnitt 9.1, innebär rättenovan,
för skadeståndsskyldig-offentliga funktionärer för straff,riskatt utan
het lämnaeller andra sanktioner tystnadspliktbryta attgenomen

viktigauppgifter för publicering vissa särskiltsåvitt gällerutom
förhållanden. 16Dessa särskilt viktiga förhållanden i kap.anges
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till insyn i det allmännasalltså inte fråganSekrL. Det är rättenom
offentliga funktionärermöjlighet förverksamhet attutan enom

angår deras verksamhet.förhållandeninformera massmedia somom
intemeddelarfriheten utgörMed detta kanskesynsätt taget ennoga

ofta framställs såoffentlighetsprincipen dendel även utanomav --
säkerhetsventil till stöd förslagsärnärmast att ett mass-se som

verksamhet. finnsmyndigheternas Detkritiska granskningmedias av
meddelarfriheten endast innebär rättockså anledning betonaatt att en

utlämnande sekretess-uppgift medan uppsâtligtlämna ettatt av enen
7för tryckfrihetsbrottstraffbart enligt reglernahandlingbelagd är

3kap. § TF.
i ihand bör bli aktuellaSekretessregler i förstagäller deVad som

riksdagen och 2 kap. l §15 såvitt gällerEG-samarbetet, 4 kap. § RO
särskilt viktigadel, har deoch myndigheternasSekrL för regeringens

uppgifterbeskrivitsmeddelarfrihet inte gällerintressen för vilka som
skada landetsäkerhet i fara ellerröjande riketsvars kan sätta annars

andragäller tillämpa detSekrL. detallvarligt 16 kap. 1 § När att
allvarligt, har detlandetskaderekvisitet, skadaannars sagts att

meddelarfrihetförpresumtionen ärgrundsatsenden allmänna att
därför bara i de fall dåfrihet upphörvägledande.får Dennavara

effekter. exempel kansärskilt allvarliga Somröjande medförakan
vid föri underlägeuppstår risk landet hamnardetnämnas attatt en

risk förbetydelsefull förhandling ellerlandets förhållanden en
med vilkenrelationer medförsämring landetspåtaglig stat,enav

102.Corell m.fl.betydelsefulla förbindelserlandet i övrigt har s.

aktuella förfrämst kan bliSekretessreglerBeträffande de attsom
8enskilda rättsakterställs itillgodose de sekretesskrav t.ex.som -

begränsatsviktiga intressenade särskilt5 6 SekrL harkap. och §§ -
fall tillinte i någotdäremotuppgifter tredjetill menom man,

verksamhetmyndighetensuppgifter den avser.somom

EGInom

institutioner.inte EGsmeddelarfrihet tillämpasNågon princip avom
massmedias källskyddfråganheller har, såvitt är känt,Inte om

gemenskapsrättensinomprövats ram.

Vår bedömning

meddelarfrihetvid medlemskap kommertorde stå klartDet attatt ett
såvälEG-samarbetet,omfattasuppgiftergälla för flera slag avsomav

i det samarbetepolitiska beredningsprocesseninom den somsom
normaltknappastkansekundärrätten. Detregleras t.ex. ansesav
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skada landet allvarligt uppgift medlemsstats hållningom en om en
till enskilt direktivförslagett lämnas för publicering.

Frågan dåär den svenska meddelarfriheten låter sig förena medom
det krav på lojal fördragstillämpning medlemskap ställer.en ettsom
I den tidigare nämnda proposition 1992932120 ändringar iom
sekretesslagen med anledning EESavtalet anför föredragandeav
statsrådet bl.a. följande s. ll.

Meddelarfriheten heltär unik svensk rättslig princip, ävenen om
det i andra länder finns regler skydd för information tillom
massmedier i praktiken kan sägas ha liknande funktionsom atten
privilegiera uppgiftslämnande i publiceringssyfte. I detta ligger

det visserligen kanatt vanskligt avgöra vilketatt utrymmevara som
internationella Sekretessregler uppgiftslämnande i sådantger
syfte. Jag det emellertid möjligt i detta i liknandeser attsom som
mellanfolkliga sammanhang hävda uppfattningen det finnsatt

för källskydd i den formutrymme vår svenska meddelarfrihetsom
innebär. Min uppfattning alltsåär krav på sekretess iatt ett t.ex.
EES-avtalet inte nödvändiggör undantag från principen om
meddelarfrihet den frågan fårutan avgöras efteratt den typ av
intresseavvägning görs också i andra fall.som

I propositionen föreslås i enlighet med det anförda inte heller någon
inskränkning i meddelarfriheten.

Professor Håkan Strömberg, på kommitténs begäran kommen-som
bl.a. denna fråga, har förterat sin del stat äransett att en som

bunden direktiv tystnadsplikt harett ingen möjlighet göraav attom
undantag från sekretessen eller föreskriva meddelarfrihet. Omatt
den tolkningen riktigär skulle det således fordras föratt, att anpassa
de svenska reglerna till vad gäller inom gemenskapema i övrigt,som
meddelarfriheten inskränks tillägg till 16 kap. SekrL så denattgenom
inte omfattar uppgifter med anknytning till EG-samarbetet.

Vår bedömning är den mycket visserligen talar föratt att gemen-
skapsråttens sekretesskrav inte lämnar för meddelarfrihet.utrymme
Vi emellertid det ändå inte möjligtär med säkerhetatt attmenar nu

huravgöra den konflikt alltså kan föreligga skulle komma attsom
lösas saken skulle ställas på sin Om meddelarfrihetenspets.om
behålls orubbad vid medlemskap måste emellertid räkna medett man
möjligheten i fall då frihetenden kommit utnyttjas föratt, attav
information sekretessbelagt EG-material, kommissionen skulleom
kunna väcka talan Sverige för fördragsbrott. givnaDet svenskamot

i sådant mål bör då meddelarfriheten speglarargumentet ett attvara
princip inte är okänd i åtminstone vissa andra ochstateren som som

utgör väsentlig förutsättning för den yttrande- och infor-en
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delEG-domstolens praxis ärmationsfrihet enligt av gemen-ensom
skapsrätten.

inte börståndpunktpå nuvarandealltså det sakensVi attanser
på någotskull, sättför säkerhetsfråga så sågakomma i attatt,

tillmäts hosfrihetenmeddelarfriheten. Deninskränka oss en
gransk-därmed medborgarnasmassmediernas ochbetydande vikt för

meddelarfriheten blistället böroffentliga makten. Idenning av
skulle kommafall denförsvar för detföremål för aktivt attattett

i fråga.sättas
vår inställning. I sittdennaregeringen tycks delaVi noterar att
förhandlingar EG-Sverigesvid öppnandetinledningsanförande omav

Ulf Dinkelspielstatsrådet1993 uttaladefebruarimedlemskap den 1
Sverige välkomnarbl.a. att v

vid öppenhet ochläggerGemenskapenökade betoningden som
förvalt-den svenskai linje medutveckling liggerinsyn. Denna

för vi medområdePå dettatraditionellt öppenhet.ningens stora oss
vi gärnaerfarenheteroch viktigagrundläggande principer som

meddelarfriheten utgörOffentlighetsprincipen ochmeddelar oss av.
grundlagensvenskaförankrade i denprinciperfundamentala ärsom

deninformationtillgång tillmedborgarnaoch garanterar omsom
omistligprinciper ärverksamhet. Dessaoffentliga förvaltningens en

demokratis-främjar denoch kulturella Devårt politiskadel arv.av
offentliga för-i deneffektivitetenrättssäkerheten ochka processen,

för Gemenskapen.viktiga målvilket ocksåvaltningen, är

förskydddirektiv angåendetill9.7 Förslag
personuppgifterbehandlingvidenskilda av

1990,i septemberi förslagKommissionen hade, ett avgavssom
integri-skyddnivå förnödvändigt med högdet är motansett att en

elektroniskautomatisk ochframför alltsamband medtetskränkning i
frittönskatsäkerställapersonuppgifter förbehandling ettattav

direktivFörslaget tillmedlemsstaterna.informationsflöde mellan
Personregistre-delbetänkandeDatalagsutredningensiredovisas t.ex.

massmedieområdena, SOUochforsknings-arbetslivs-,ring inom
punkter harpå flerakritiserasförslaget kommit199121. Sedan att

förslagrevideratoffentliggjort199215 oktoberkommissionen den ett
till direktiv.

personuppgifter inombearbetningbestämmelserFörslagets avavser
gemenskapsrâttensfaller inomaktiviteterför sådana somramen
ADB-registersåvälgällerartikel 3. Detillämpningsområde som

enskilda ochinom både denartikel 2 ochförda registermanuellt
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den offentliga sektorn undantar enskilda register för privat ochmen
personligt bruk artikel 3.

förslagetI bl.a.sägs personuppgifter endast får samlas in föratt ett
specifikt, uttryckligt och legitimit ändamål och också endast användas
pâ sådant sätt förenligtär med det ändamålet artikel 6.ett Isom en
följande bestämmelse regleras i vilka fall personuppgifter får behand-
las. Så får ske bl.a. den registrerade givit sitt samtycke, detom om
är nödvändigt för uppfylla författningsenlig skyldighet, detatt en om

nödvändigtär för genomföra uppgift i det allmännas intresseatt en
eller det är nödvändigt efter avvägning mellan motståendeom en
intressen artikel 7.

Information till tredje personregister får lämnas endastett utman ur
sedan den registrerade har underrättats utlämnandet. Undantagom
från den regeln kan ske den registreradea redan har informeratsom

uppgifter kan komma lämnas b utlämnande föreskrivsatt att ut,om
i lag innehåller undantag från informationsskyldigheten eller csom

information visar sig omöjlig eller skulle medföraattom ge en
oproportionell arbetsinsats, eller strida övergripande legitimamot
intressen hos den registeransvarige eller hos tredje artikel 12.man

Förslaget till direktiv innehåller därutöver åtskilliga regler denom
registrerades rättigheter, till domstolsprövningrättom m.m.

Hänsyn till den personliga integriteten visserligen inom deryms
skäl för begränsa delrätten allmänna handlingaratt att ta av som

i 2 kap. 2 då§ TF, närmast under 6punkt skyddetanges som avser
för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Frågan ettom
genomförande direktivets krav ändå skulle komma inskränkaattav
offentlighetsprincipen eller dess tillämpning fordrar emellertid
ytterligare analys. Vad då bör komma inärmast blickpunkten ärsom
dels kravet på insamlade personuppgifter endast får nyttjas på sättatt

förenligaär med det ändamål för vilka de samlats in, delssom
föreskriften behandling varmed torde utlämnandeävenattom avses-

personuppgift endast får ske i vissa uppräknade fall, dels direk-av-
tivets fleramed och allmänt undantag förseddahållna huvudregel- -

underrättelse till den registrerade vid utlämnandeom av personupp-
gift.

Vi har inhämtat Datalagsutredningen 198902Ju i sitt slut-att
betänkande kommer frågananalysera direktivreglemasatt om

Ävenförenlighet med den svenska offentlighetsprincipen. sedan såväl
Datalagsutredningen själva avlämnat betänkande kommersom
emellertid gemenskapernas beredningsprocess fortsätta. finnsDetatt
all anledning från svensk sida följa denatt noga processen.
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9.8 En sammanfattande bedömning

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten utgör grundläggande
värden i svenskt samhällsliv. De medför denattgemensamma

offentliga liggerverksamheten för medborgarna och för deöppen
nyhetsförmedlande så de kan inhämta upplysningar iattorganen
skilda efterangelägenheter val, oberoende den informationeget av

myndigheterna önskar lämna ut.som
står svensk gemenskapsrätt principielltklart rätt och skiljerDet att

sig i några betydelsefulla det första,åt avseenden. För har den
svenska principen allmänna handlingars offentlighet inte någonom

gemenskapsrätten, utgångspunktmotsvarighet i tvärtom är attvars
handlingar icke offentliga särskilt beslut därom.myndigheters är utan

uppgifterdet andra finns det skillnad det gällerFör nären om
månenskilda i allmänna handlingar. Sverige har i någon denI

fått vika förmån för offentlighetsprin-enskildes integritetsskydd till
i förslag tillcipen medan integriteten i flera medlemsstaterna, ochav

betydelse.normgivning inom gemenskaperna, tillmäts avgörande För
det meddelarskyddet någondet tredje, slutligen, saknar svenska mot-

massmediernasskydd försvarighet inom gemenskapema även ettom
syftetjänarfinns i några och dåkällor ytterststater samma som

meddelarfriheten.
någoniaktta strävandäremot konstaterat inte kanVi har att man

lagstiftning iharmonisera medlemsstaternashos gemenskaperna att
bakom densyftethandlingsoffentlighet. avgörandefråga Detom
förefaller inormgivning finns på områdetgemenskapsrättsliga som

sekretessbelagtsdels informationsäkerställastället attatt somvara
delsoffentlighet i medlemsstaterna,EG-institutionema intehos ges

respekterar varandras sekretessbedömningar i detmedlemsstaternaatt
förslaginformationsutbyte Det till direktivomfattande äger rum.som

redovisats kan möjligen innebärarörande personregister sägas ettsom
förefallerfrån den delen finnasvisst undantag det I detsagts.som nu

harmonisering tillviss grad skydd för deneftersträvan en aven
gemenskapsrâttenintegritet inom det område reglerar.enskildes som

grundlagsändringnågon berör de grund-Vi har funnit att som
området inte påkallad.läggande svenska principerna är Däremot

från spänningar inom EG-samarbetetgivetvis inte bortsekan attman
sin principiella karaktär skildauppstå mellan två tillkan system.

visserligen inte längre helt uniktEftersom det svenska ärsystemet
konsekvent genomfördaändå bör kunna sägas den mestvaramen -

offentlighetsprincipen, kani fall den enda grundlagsfästaoch vart -
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sådana spänningaremellertid inom för alltuppstå svensktramen
i internationelltdeltagande samarbete.

Vår första allmänna slutsats den svenska offentlighets-är att
principen och meddelarfriheten inomicke alls påverkas den del av

intesvenskt samhällsliv direkt eller indirekt omfattas EG-ettsom av
samarbete.

självadet så gäller EG-samarbetet så har vi konstateratNär att
sekundärrätteninom tycks de sekretesskrav ställs ha mot-som en

svarighet redan i den gällande svenska sekretesslagstiftningen. Detnu
bli frågabör alltså inte något slag uppgifter hittillsattom av som

offentliga blir vidvarit hos hemliga medlemskap. Vi harettoss
frågan faktisktendast väckt vilket för traditionellutrymmeom en

finnasskadeprövning kommer när det gäller uppgifterattsom som
sekretessbelagts EG-institution eller medlemsstat.av en av en annan

Vad däremot gäller den politiska berednings- och beslutsprocessen
kan skillnader komma inträda. Enligt vår bedömning är denatt

för offentligaviktigaste underlaget det samtalet i lagstiftningsfrâ-att
kan komma bli än dels de reellaatt attmagrare nu,gor genom

beslutsfattarna emellan utanförförhandlingarna i och rådet inte- -
förs offentligt, dels på grund redovisningen de övervägan-attav av
den lett fram till beslut torde komma bli mindre utförligaett attsom

vi dock möjlighet till självavi vid. Här har delän är att envana
förhållandena efter så formerpåverka sträva öppnaattgenom som

imöjligt för den del beslutsprocessen äger här landet.som rumav
uteslutet den meddelarfrihetenSlutligen är det inte svenska påatt

spänningar i förhållande till gemenskaperna eller tillsikt kan skapa
emellertidandra medlemsstater. Vi inte det bör komma iattanser

för meddelarfriheten.fråga så säkerhets skull, begränsasägaattatt,
meddelarfriheten skulle i fråga bör den aktivtOm komma sättasatt

försvaras.
meddelarfrihetenEftersom offentlighetsprincipen och svenskur

grundläggande medborgerligasynpunkt central betydelse för deär av
demokratin,fri- rättigheterna och också för ochoch därmed mot

Maastrichtfördraget just fråganbakgrund i debattenattav omom
finnasöppenheten har kommit i fokus, vi det bör utrymmeattanser

frågor. Samtidigtför svensk offensiv hållning i dessa kan deten
ifinnas skäl påpeka gemenskaperna sigäven röratt att nuom

principiella skillnaderna mellanriktning ökad öppenhet demot etten
och gemenskapsrättsligt inte helt lättasvenskt synsätt är attett

eller har beslutats inomöverbrygga. De åtgärder övervägssom
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gemenskapema bygger på institutionerna i långt högre grad skallatt
informera sin verksamhet. karakteristiska för den svenskaDetom
handlingsoffentligheten i förär stället rätt den enskildeen
medborgaren del samtliga allmänna handlingar inteatt ta av som
sekretessbelagts och på så själv söka och erhålla information.sätt

skillnadTrots den råder det väl inte uteslutetär detattsom nu
svenska andra själva kanäven änsystemet av oss ses som en
möjlighet öka den medborgerliga insynen inom gemenskapema.att
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10 Tryckfrihet och yttrandefrihet i
andra medier

Sammanfattning Vi har funnit vissa bestämmelser i EG-
rättsakter tyder på gemenskapsrätten inte delar denattsom
svenska principiella hållningen i fråga förbud förhands-motom
granskning, den ansvarige utgivarens exklusiva bestämmanderätt
över innehållet i framställning tryckfrihetens generellasamten
tillämplighet även på kommersiell reklam. Samtidigt har vi
konstaterat det väsentliga syftet med EG-reglemaatt ändå i
flertalet fall bör kunna tillgodoses även i Sverige deutan att
nämnda principerna rubbas. Vi föreslår därför tryckfrihetsför-att
ordningen ändras på endast två punkter. För det första bör i 1
kap. 9 tilläggas§ viss kommersiell reklam kan förbjudas iatt de
fall gemenskapsrätten kräver det. För det andra bör det ut-ges

för utlänningar hemvist här och för utländskautanrymme
juridiska kunna ägare till periodisk skrift.attpersoner vara

10.1 Kort principerna för den svenskaom
tryckfriheten och yttrandefriheten i andra
medier

Tryckfriheten denär ålder tryckfrihetsförordningen TFav genom
särreglerade del yttrandefriheten yttranden i trycktav som avser
skrift. De allmänna principerna för tryckfriheten gäller sedannumera,
riksdagen antagit yttrandefrihetsgrundlag YGL, i allt väsentligten
även radio, television, film och videogram liksom andra ljud- eller
bildupptagningar.

Ett de viktigaste elementen i den svenska tryckfriheten ärav
förbudet dvs. någon förhandsgranskningmot tryckt skriftcensur, av
får inte förekomma. Inte heller på får myndigheternasättannat
ingripa för hejda yttranden innan de blivit offentligtatt uttalade. De
får således inte hindra tryckning, utgivning eller spridning av en
skrift på grund dess innehåll 1 kap. 2 § TF. Samma principav
gäller enligt yttrandefrihetsgrundlagen, med undantag för filmer som
skall visas offentligt 1 kap. 3 § YGL. Däremot kan ingripanden ske
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område deninom reklamensi efterhand trots attmot t.ex. avarter
kommersielltryckfriheten i princip gäller reklam. Såsvenska även
marknadsdomstolen videnligt marknadsföringslagengäller attt.ex.

fortsättning redan vidtagen otillbörligförbjudavite kan en av en
har också tagits inmarknadsföringsâtgärd. I l kap. 9§ TF en

reklambegränsningar i fråga alkohol ochsärskild regel omsom avser
våra överväganden till frågan dentobak. Vi återkommer i om

ställning.kommersiella reklamens
principi tryckfrihetsförordningen ibärande tanke ärEn attannan

i tidning elleransvarig för innehålletkanendast göras enpersonen
utgivarenansvarige ochför periodiska skrifter normalt denbok,en

8 5 medanskrifter författaren kap. l och §§ TFför icke periodiska
tryckfrihetsbrott.fria från påföljd förmedverkande skallövriga vara

medier 6 kap. 1-5i princip för andra §§gäller ävenDetsamma
inte behörigutgivare inte finns eller längre äransvarigYGL. Om en

ansvarskedja, eller den trycktenligt successiv ägarenkan, somen
ansvarig 8 kap. 2-4 TF. Medspridit skriften §§eller göras

för tryckfrihets-ansvarigprincipen endast kan görasatt personom en
grundtanke, nämligen det ärbrott sammanhänger attannanen

innehåll, såframställningensbestämmerutgivaren attsom ensam -
däri får införastryckfrihetsförordningen intetdet uttrycks isom -

sålundabefogenhet,vilja. Inskränkning i denutgivarensmot som
5 3 andra stycketverkan kap. §tillkommer utgivaren, utanvare

i 4 kap. 3 YGL.likalydande regel finns intagen §TF. En närmast
skrift eller i andraför yttranden i trycktVidare får ingen dömas

uttryckligen medger det 1i de fall då grundlagarnamedier änannat
Författare och andra har rättoch kap. 4 YGL.kap. 3 § TF l § att

23 kap. TF och kap. YGL.framträda anonymt
rättegången i tryckfrihets- ochsärskilda regler förSlutligen gäller

föreliggeri frågan brottyttrandefrihetsmål, framför allt det att om
9jury 12 kap. TF och kap. YGL.normalt prövas enav

tryckfrihetsrättsliga10.2 deGemenskapsrätten och

principerna

Allmänt

EG-domstolenavsnitt 5.2.1, hari kapitel särskiltredovisatsSom
rättigheternagrundläggande fri- ochskydd för desökt upprätthålla ett

gemenskapsrättsliga fri ochdel gemenskapsrätten. Desåsom en av -
dels för med-omfattning och innehåll bestämsrättigheternas enav
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lemsstaterna tradition på området, dels internationellagemensam
konventioner medlemsstaterna medverkat till, särskilt Europa-som
konventionen skydd för de mänskliga rättigheterna och deom
grundläggande friheterna.

Europakonventionen innehåller inte någon särreglering tryck-av
friheten behandlar denutan del den allmänna yttrandefri-som en av
heten. l artikel lO stadgas Envar skall äga tillrätt yttrandefrihet.att
Denna innefattarrätt åsiktsfrihet frihet och spridasamt att mottaga
uppgifter och tankar inblandning offentligutan myndighet.... Iav
bestämmelsen också de nämnda frihetema fåratt underkastasanges
sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder,

är angivna i lag och i demokratiskt samhälleett är nödvändigasom
med hänsyn till vissa särskilt uppräknade intressen.

Vi har uppmärksammat vissa EEG-rättsakter innehåll tyder påvars
gemenskapsrätten inte erkänneratt vissa svensk synpunkt viktigaur

tryckfrihetsrättsliga principer. Det gäller några bestämmelser som
förefaller utgå från vissa tryckta skrifter skallatt granskas innan de

vissa regler förbud reklamut, visst slagges motom samt ettav par
bestämmelser på visst sätt reglerar innehållet i TV-sändningar.som
Vidare kan Romfördragets bestämmelser etableringsfrihet ochom
förbud konkurrensbegränsningar ha betydelsemot även på tryck-
frihetens område.

Förhandsgranskning

De rättsakter föreskriver någon form förhandsgranskning ärsom av
bl.a. det andra läkemedelsdirektivet 753l9EEG, enligt vilket det
krävs tillstånd för vissa läkemedel skall kunna bli placedatt theon
market och broschyr åtföljer läkemedletatt den skall god-om en
kännas behöriga myndigheter och innehålla viss angiven in-av
formatin. direktivlett 84450EEG, vilseledande reklam stadgasom

medlemsstaterna kanatt domstol eller administrativ myndighetge
befogenhet förbjuda vilseledande reklamatt ännu inte harsom
publicerats publicering är omedelbart förestående publi-men vars
cation imminent. detI andra börsdirektivet 80 390 EEG, stadgas

medlemsstaterna skall till inregistreringatt värdepapper vidattse av
fondbörser endast får ske efter publicerandet informationsbladettav

innehåll godkänts nationell tillsynsmyndighet.vars av en

Förbud viss reklammot

Förbud reklam stadgas i bl.a. direktivmot harmoniseringom av



yttrandefrihet220 Tryckfrihet och SOU 1993 14

73404EEG, liksomregler tvättmedel,medlemsstaternas omom
diet-76768EEG, och direktivhygienprodukter,kosmetika och om

vil-på visst sätt7794EEG. gäller förbudlivsmedel, Det mot
förockså förbud all reklami något fallseledande reklam motmen

vissa angivna ämnen.innehållerprodukter som
modersmjölksersättning föreskrivsdirektiv 9l32lEEGI attett om

iskall få förekommaprodukter endastannonsering sådanaav
specialiserade påtidskriftertidskrifter och i ärvetenskapliga som

spädbarnsvârd artikel 8.

Bestämmelser framställningarinnehållet iom

gränsöverskridande television, stadgas89552EEG,direktivI om
televisionsföretagens sänd-50dels viss andel procentatt aven --

i europeiskaproduceratsförskallningstid program somreserveras
till genmälesäkerställa rättskalldels medlemsstaternastater, att en

sådanfrågan utövandet rättkorrektiv ochmotsvarandeeller att avom
juridisk prövning.föremål förkan bli en

Även vilseledande84450direktivet EEGtidigare nämndai det om
tilldelakanmedlemsstaternafinns bestämmelserreklam attom

kräva delsbefogenhetförvaltningsmyndigheternadomstolarna och att
dels publiceringvilseledande reklambeslut rörandepublicering avav

beriktigande.
framställningar inställeripå innehålletdet gäller skilda kravNär

denprincipenförenliga medsådana krav ärsig bl.a. frågan omom
sändasvad skallbestämmautgivarens rättansvarige att somensam

eller tryckas.

tryckfrihetsrättsliga konsekvenserandra regler medNågra

inte fårinnebär detetableringsfrihetreglerRomfördragets attom
ellerför medborgareinskränkningar inågra rättenförekomma

övriga med-sig påfritt etableramedlemsstatbolag med säte atten
ellerkontor, filialerdär upprättaterritorium ellerlemsstaters att
ochockså omfatta rättEtableringsfriheten skalldotterbolag. att uppta

drivabilda ochföretagare och rättverksamhetutöva attegensom
medborgareetableringslandetsgäller förpå de villkorbolag egnasom

med-dock intehindrar52 och 58. Bestämmelsernaartikel att en
särbehandlingföreskrivertillämpar lagreglerlemsstat avsomegna

ordning, allmäntill allmängrundas på hänsynutlänningar och som
56.1.allmän hälsa artikelsäkerhet och

skrift svenskperiodiskskall tillEnligt 5 kap. l § TF ägare vara
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medborgare eller svensk juridisk Dessutom får, idet,person. anges
föreskrivaslag även utlänning hemvistmed i riket fåratt ägarevara

till sådan skrift. Frågan uppkommer därför de krav ställs påom som
ägare till periodisk skrift förenligaär med gemenskapsrättens krav på
etableringsfrihet.

RomfördragetsI bestämmelser konkurrensreglersom gemensamma
förbjuds dels alla elleravtal samordnade förfaranden mellan företag

kan påverka handeln mellan medlemsstater och har till syftesom som
eller resultat hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen,att dels

eller flera företags missbruk dominerandeett ställning på, ellerav en
inom väsentlig del den marknaden artikel 85en av, gemensamma

86.och
deAv svenska reglerna den ansvarige utgivarens exklusiva rättom

bestämma innehållet i skrift följaäven befogenhetatt atten anses en
vägra in Frågan uppkommer såledesatt ta dennaen annons. om
befogenhet i vissa fall kan komma i konflikt med gemenskapsrättens
konkurrensregler.

överväganden10.3

denAv genomgång skett framgår gemenskapsrätten harattsom en
främstän svensk vadrätt gäller förhandsgranskningannan syn av

tryckt skrift och i frågan den ansvarige utgivarens suveränaom
bestämmanderätt innehålletöver i framställning liksom ocksåen
delvis beträffande den kommersiella reklamens tryckfrihetsrättsliga
skydd.

Flertalet de rättsakter redovisats ingår också i EES-av som ovan
avtalet och har kommit bli föremål för svensk lagstiftning införatt
eller i samband med det avtalets behandling.

Förhandsgranskning och reklamförbud

Frågorna förhandsgranskning och reklamförbud behandlasom
tillsammans eftersom frågan reklamens tryckfrihetsrättsliga skyddom
har betydelse för bedömningen flera de aktuella rättsakterna.av av

kanDet då först sägas reklamens tryckfrihetsrättsliga ställning inteatt
uttryckligen har klargjorts i tryckfrihetsförordningen. Det har gjorts
flera försök utforma regler för i tryckfrihetsförordningenatt att
klargöra dess räckvidd visavi den kommersiella reklamen. Tre
utredningsförslag har lagts fram, vilka samtliga har blivit kritiserade.
Det har därför hittills ofrånkomligt gränsdragningen fåransetts att
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bero på tolkning förordningens syfte.en av
rådandeDen rättsuppfattningen rörande tryckfrihetsförordningens

tillämpning på den kommersiella reklamen förefaller kunnaatt
sammanfattas enligt följande. Den kommersiella reklamen faller inte
utanför tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde såvittutom-

den i l kap. 9 § TF uttryckligen särreglerade reklamen föravser
tobak och alkohol åtnjuter inte heller fullt skyddutmen samma som-

inomuttalanden tryckfrihetsförordningens kämområde är attsom
säkerställa fritt meningsutbyte och allsidig upplysning. Detett en
torde betyda förbudet förhandsgranskning i allt väsentligtatt mot
gäller reklamen. myndighetäven En kan icke sig i förvägrättta att
granska näringsidkares tilltänkta annonsering. hellerInte bören

förbudgenerella reklam för vissa tillåtnamot utan attvaror vara
undantag igörs grundlagen på för alkohol och tobaksättsamma som

1986872151 52se f.t.ex. prop. s.
kanDäremot det tillåtet med stöd lag hindraattvara av en upp-

repning redan publicerad enligtkommersiell reklam, t.ex.av
marknadsföringslagen. Förutsättningen för ingripande det slagetett av
har domstolenHögsta uttryckts så ingripandeattav

kan ske hinder tryckfrihetsförordningens bestämmelser, närutan av
fråga Hitär meddelande kommersiell hörrent natur.om av
meddelande i meddelandet hänföraattutan attannons, om vara-
till nyhetsförmedlingen eller åsiktsbildningen samhället handlari -

näringsidkares affärsverksamhet tillhandahållnaeller däriom varor
och tjänster meddelandet det hartillika vid handen ettsamt attger
kommersiellt, 1977vanligen avsättningsfrämjande syfte NJA s.
751.

kan också skyddDet nämnas skillnad i nivån på detatt somen
tillkommer reklamen även görs de viktigaste gemenskaps-av en av
rättsliga källorna området, Europakonventionen skydd för deom
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Beträffande
konventionens artikel 10 har Europakommissionen för mänskliga
rättigheter uttalat kommersiella meddelanden sådana visser-att som
ligen inte faller utanför det skydd bestämmelsen attsom ger, men
nivån på detta skydd lägre tillkommerär än det rätten attsom
uttrycka politiska idéer i vid bemärkelse. Det är nämligen den sist
nämnda rätten konventionen främst målskyddaattsom avser
780577.

skillnaderDe finns mellan gemenskapsrättsligt ochett ettsom
svenskt framträder indirekt isynsätt del den lagstiftningen av som
nyligen beslutats med anledning EES-avtalet.av
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Ett exempel gäller förhandsgranskning kan hämtas från lagsom
1992558 börs- och clearingverksamhet l99l92zll3,prop.om
NU26, rskr. 321. Genom den lagen tillämpning ske detavses en av
tidigare nämnda andra börsdirektivets 80 390 EEG bestämmelse om
granskning börsprospekt. direktivetI sågs artikel 18.2 ettav att
börsprospekt får inte offentliggöras innan det har godkänts deav
behöriga myndigheterna. I lagens 5 § i förstasägs stycke bl.a.ett att
till ansökan inregistrering skall utgivaren fondpapperen fogaom av

särskild redogörelse för sina förhållanden börsprospekt ochen
därefter i bestämmelsens tredje stycke när börsen har godkäntatt
prospektet, skall prospektet offentliggöras utgivaren.av

Direktivets krav på granskning före offentliggörande har således i
den svenska lagen utformats krav på offentliggörande efterettsom
granskning. Därmed har undvikits föregående granskning ställsatt

villkor för publicering. Med den valda lösningen kan kollisionsom en
med tryckfrihetsförordningens censurförbud sägas ha undvikits. En

fråga däremot hurär väl den svenska lagen uppfyller det kravannan
ställs i direktivet.som

Ett exempel utgör lagen 19921361 ändringarannat i mark-om
nadsföringslagen 1992931110,prop. LUZO, rskr. 128. Lagstift-
ningen bl.a. uppfylla de krav ställs i det tidigare nämndaavses som
direktivet vilseledande reklam 84450EEG. I direktivet sägsom
artikel 4.2 medlemsstaterna skallatt

i de fall de sådana åtgärder nödvändiga domstolarnaanser ge
eller förvaltningsmyndighetema befogenheter den vilseledan-om
de reklamen inte publiceratsännu publiceringen är nära före-men
stående, besluta förbud sådan publicering...att motom

I propositionen fästs avgörande vikt vid det i direktivets ingressatt
sägs att

Det kan i vissa fall önskvärt förbjuda vilseledande reklam,attvara
till och med innan den publicerats. detta innebärMen inte på något
sätt medlemsstaterna tvingadeär införa regleratt kräveratt som
systematisk förhandsgranskning reklam.av

Regeringen därför lO direktivetprop. inte kanattanser s. anses
kräva det införs regler ingripande reklamatt ännu intemotom som
publicerats. Direktivet utgör exempel på rättsakt i dennaett en som,
del, endast anvisar möjliga åtgärder från medlemsstaternas sida men
regleringen är ändå ytterligare exempel på gemenskapsrättenett att
inte erkänner något principiellt förbud förhandsgranskning.mot

När det gäller EG-regler reklamförbud står det klart deattom
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syftar till förbjuda reklam på olika kan missvisandesättatt varasom
vilseledande föreskrifterna syftar till skydda hälsa ocheller och att att

syften i för också kunna uppfyllasmiljö. Dessa bör och sig genom
fallvår generella marknadsföringslagstiftning. endaDet som

formligt förbud all marknads-påträffats där det finns krav på motett
viss beskaffenhetföring gäller tvättmedel innehåller tensider avsom
modersmjölkser-direktiv 73404EEG. Direktivet 9l 321 EEG om

kräva med-sättning på liknande kategorisktär sätt att attgenom
för i vissa medier.lemsstaterna skall förbjuda all reklam produkten

principiella tryckfrihetsrättsligabör inte medföra någraDet
inskränk-något vidga möjligheten till förbud ellerbetänkligheter att

område. Reklamen tillhör,ningar pâ den kommersiella reklamens
tryckfrihetsförordningens kämområdeinte ochtidigare berörts,som

för vissahar också redan skett såvitt gäller reklam ämnenundantag
Viskadliga, nämligen alkohol och tobak.bedöms ansersom vara

enlighet vad professordärför grundlagsändring kan ske i medatt en
till kommittépromemo-Håkan Strömberg skisserat i kommentar enen

till kap. 9ria i Vi föreslår således tillägg sker 1 § TFämnet. ettatt
enligt följande

stadgathinder förordning gäller vad i lag ärdennaUtan av

förmeddelats till skyddförbud kommersiell2. mot annons somom
anslutning tillenligt förpliktelse följerhälsa eller miljö avsom

[Europeiska gemenskaperna];

förbudlag kan meddelasPå etermedias område gäller detatt genom
villkor för sådan reklam 1 kap.kommersiell reklam ellermot om

emellertid inteinnebär12 andra stycket YGL. Det§ att t.ex. censur
113.får förekomma 19909164prop. s.

vår uppfattningförhandsgranskning detVad så gäller frågan ärom
påträffats inte börgranskningenstaka regler sådandeatt somom

censurförbudetundantagslösahävdvunna ochmedföra det häratt
förhandsgranskningsyftetinskränks. väsentliga med denDet som

betydelsefull olägenhetföreskriver kan någondessa regler utan
Ävenoffentliggörande.granskning efteruppfyllas ett omgenom en

den tidigare nämnda lagengranskningskrav ställs idett.ex. som upp
fullt EG-intebörs- och clearingsverksamhet ut motsvararom

väl förmår tillgodose desskrav, det stå klart detdirektivets bör att
syfte.

i kapitelredanSamtidigt måste vi erinra vad betonatsom som
principiellt företräde ävennämligen gemenskapsrâtten ägeratt



i
iSOU 199314 Tryckfrihet och yttrandefrihet 225

framför nationella grundlagar. Om förbudet förhandsgranskningmot
behålls ändring bör företrädesprincipen,utan liksom också den
allmänna regel medlemskapet vi föreslagit i kapitel såledesom som
innebära svensk domstol inte kan åberopaatt tryckfrihetsförord-en
ningen för vägra tillämpa EG-förordningatt föreskriveren som
förhandsgranskning. Ur svensk synpunkt å andra sidan har likväl
censurförbudet den betydelsen svenska företrädare bör sökaatt
förhindra sådan grundlagsstridig förpliktelse uppkommer.att Om ett
direktiv med sådant innehåll det skulle komma beslutas, kantrots att

bibehållet förbud tjäna anvisningett till den svenske lagstifta-som en
vid implementeringen välja lösningatt står i överens-ren en som

stämmelse med tryckfrihetsförordningens krav. Vi naturligtvisär
samtidigt medvetna den hållning vi förespråkar innebäratt attom en
potentiell normkontlikt lämnas olöst och gemenskapemaatt motom -
svenska intressen skulle komma gå vidare med ytterligareatt-
föreskrifter denna fordrar lojal svensk fördragstillämpningartav en

sådana föreskrifter följs.att

Krav innehålletpå i framställningar

Vad gäller de krav på visst innehåll i framställningar som gemen-
skapsrätten ställer är det den tryckfrihetsrättsliga och ocksånumera-
yttrandefrihetsrättsliga principen utgivarens ochom ensamansvar-
bestämmanderätt i första hand kommer i blickpunkten.som

Direktivet 89552EEG gränsöverskridande televisionom
innehåller tidigare redovisats bestämmelse artikel 23 attsom en om
varje fysisk eller juridisk skadats felaktiga påståendenperson som av
i TV-program skall ha tillrätt genmäleett right of reply eller
motsvarande. Frågan är lagfäst genmälesrått förenlig medärom en
den i yttrandefrihetsgrundlagen frånangivna, tryckfrihetsförordningen
övertagna, principen intet får införas i radio- eller TV-programatt ett

utgivarensmot vilja
j j jYttrandefrihetsgrundlagens utgivarensregel suveräna be-om

slutanderätt kompletteras visserligen med bestämmelseen som ger
för reglera innehållersändningsrätten laggenomutrymme att som

föreskrifter tillstånd för 3 2 förstaoch villkor sända kap. §attom
stycket. I lagens förarbeten 199091 64 möjlighetensägsprop. att

lag ställa villkor för såndningsrätten göra detatt attgenom avser
möjligt fortsätta ochmed med avtal mellanatt statenett system
tillståndshavarna 116 dets. intet vilka villkornärmaremen somom

möjligt ställa. emellertid möjligtDet haratt ansetts attanses vara
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beriktigande 7villkor till genmäle och § radiolagen.ställa rättom
19921356 genomföra TV-direktivetsden lagI attsom avser

iSverige såvitt gäller satellitsänd TV stadgas 12 Närregler i § att
förekommit berik-befogat skall uppgifter idet är ettsom program

för inte inkräkta på deni propositionentigas. Det sågs att, att
ensamrådighet beträffandeutgivarensansvarige programmens

programföretaget fritt välja i vilken formståinnehåll, det bör att
offentlighet 19929375beriktigandeföretaget vill prop.ett s.ge

visserligenvalda lösningen30. Lagrådet konstaterade denatt
krav frågantillgodosåg yttrandefrihetsgrundlagens attmen var om

direktivet. direktivet krävsöverensstämmelse med Iden stod i
iberiktigande sker TV-pro-visserligen inte uttryckligen att ett

får ligga i sakenslagrådet, det dockuttalade ansesgrammen men,
talar alltså föroch detså bör ske inte sägsannat mestanatur att om

31.utgångspunktockså direktivet har denna s.att
yttrandefrihetsgrundlagen bordevidare inteLagrådet ifrågasatte om

iberiktigande skall skeså det blir möjligt krävaändras att ettatt att
Radiolagsutredningen32Regeringen uttaladeTV-program. s. attett

förenlighetfrågan reglernasfår anledning ytterligare övervägaatt om
15.l99293zKUl2jfr ocksåyttrandefrihetsgrundlagenmed s.
bli före-och kommerEftersom frågan således uppmärksammats att
förslag ianledning lämnaför överväganden saknarmål vidare att

del.denna
europeiskapå andelenTV-direktivets kravdet så gällerNär
utgivarensansvarigedenfrågadet knappastär omenprogram

i deinnehålleteftersom den rättenbestämmanderätt avsermera
företagetsbestämmaenskilda än rätt att programprogrammen en
möjligenfråga kan däremotpolitik i Enstort. omannan vara

sända icke europeiska förenligbegränsningen ärrätten att programav
13 förstai 2 kap. § stycket Enligt 3med ändamål RF.de angessom
begränsningar i sändningsrättenskall i frågakap. 3 § YGL om

bl.a. det nämnda lagrummet. Detiakttagas de föreskrifter igessom
skulle kunna tillämpasbegränsningsändamål i 2 kap. 13 RF är§ som

begränsning första stycket,föranledersärskilt viktiga skälatt en
punkten. i frågan nöjerolika meningar ochsista kan haMan oss

13 i den nämnda lagenriksdagen i §med konstateraatt att om
särskilda föranlederinte skälsatellitsändningar föreskrivit omatt

årligahälften programtjänstsnågot skall änannat, av enmer
europeisktsändningstid ursprung.upptas av program av
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Vissa andra tryckfrihetsrättsliga frågor

Romfördragets regler etableringsfrihet innebär, tidigareom som
konstaterats, i korthet medlemsstat inte får ha andraatt regler fören
medborgare i eller företag från andra medlemsstater vad rättenavser

bedriva rörelse än de gäller föratt medborgare och företag.som egna
Vad gäller ägare till periodisk skrift föreskrev tryckfrihetsför-

ordningen före år 1978 denne skulle svensk medborgare elleratt vara
svensk juridisk Genom grundlagsändring därefterperson. en gavs
möjlighet föreskriva i lag se 197576204.att annat Iprop.
propositionen anfördes avsikten detgöra möjligt föratt härattvar
stadigvarande bosatta utlänningar äga, och ansvariga utgivareatt vara
för, periodisk skrift 153.s. Den lagtext kom beslutas kundeattsom
emellertid förstås så den hade vidare innebörd. Genomatt en en
redaktionell ändring år 1988 så bestämmelsen sin nuvarandegavs
utformning, vilken bättre syftet med 1978 årsmotangavs svara
ändring.

finns,Det eller har funnits, huvudsakligen två skål för bestämmel-
Det är bakgrund erfarenheterna från andraatt, motsen. ena av

världskriget, säkra den svenska frihet och oberoendepressens av
utländskt inflytande. andraDet är ägare någon gång kanatt en vara
den för tryckfrihetsbrott ansvarige och det därförett också måsteatt

möjligt utkräva detatt ansvaret.vara
Det kan naturligtvis inte uteslutas sådan situation åter kanatt en

uppstå då det är angeläget möjligt hindra propaganda föratt om en
främmande intressenmakts i svenska skrifter. Vi vill då först erinra

viss möjlighet härtillatt tagande utländsktattom en ges genom av
understöd i propagandasyfte i viss omfattning år belagt med straff 19
kap. 13 § BrB. Samtidigt har utvecklingen i övrigt försvårat möjlig-
heterna hindra sådan Tillpropaganda. det har naturligtvis främstatt
etermedias internationalisering bidragit också lagstiftningmen senare
på aktiebolagsrättens område. finns inte något hinderDet förnumera
utländska rättssubjekt förvärva aktiemajoriteten i svenskt bolagatt ett
och bosättningskravet för stiftare, verkställande direktör och styrelse-
ledamöter bosättning inom EES-området.har med krav påersatts

subsidiärtVad gäller det andra de berörda skälen, ägaren ärattav
ansvarig för tryckfrihetsbrott, ändå huvudregeln denär att ansvaret
faller dåpå den ansvarige utgivaren, inte på De fallägaren. ansvaret

den i tredjegrund ägaren oåtkomlig i stället utkrävsärattav av
hand ansvarige, den skriften, måste rimligen kommatryckt attsom
bli mycket få, i all ändring isynnerhet vi inte föreslår någonsom
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utgivare vidare nedan. Dessutompå hemvist för ansvarigkravet se
aktiebolagsrättende ändringar inominnebär, berörts, somnysssom

tillsvårt ställai vissa fall kan ägareredan vidtagits det attatt vara en
bibehålls elleri 5 TFbestämmelsen kap. l §oavsett omansvar,

ändras.
område medförinom aktiebolagsrättenslagstiftning skettDen som

företag ihinder för enskilda och EES-staternaavgörandesåledes att
emellertidundanröjts. Vi finnerperiodiska skrifter redanäga attatt

på denna punktför tryckfrihetsförordningenövervägande skål talar att
likabehandling fysiska ochföruttryckligen bör utrymme avenge

fall i DäremotSverige och i EES-stater.juridiska i vartpersoner
på deninte något krav rättinnefattar gemenskapsrätten att som

skall grund-medlemsstatermedborgare i andratillkommer vara
följandeenligt5 därför ändraslagsskyddad. kap. l § TF bör

Ägare ellersvensk medborgareskrift skalltill periodisk vara
utlänning ellerlag får föreskrivas ävensvensk juridisk I attperson.

skrift.till sådanjuridisk fårutländsk ägarevaraperson

ansvarigdiskussion bestämmelsenockså föraskanDet omomen
utgivare skall svenskföreskrivsutgivare i 5 kap. 2 TF. Där§ att vara

utlänning fårfår föreskrivasdet i lag ävenmedborgare attattmen
i tillämpningslag.föreskrift också meddelatsSådan harutgivare.vara

diskriminering. inågon Menföreligger alltså inteden delenI
utgivare skall ägaförskrivs ocksåtredje styckebestämmelsens att

EG-domstolensådant hemvistvillkor skullehemvist inom riket. Ett av
diskriminering.doldbetraktaskunna som en

ordning myckettill allmänsig emellertid hänsynendenna delI gör
i Sverigebosatt ärutgivaren skallstarkt gällande. Att envara

förutsättning för, hanseller kanskekonsekvens snarare enav,
sådantför tryckfrihetsbrott. Ettansvarigställning ansvarsom ensam
möjlighet tillförenat faktiskmedmåste, redan berörts, envarasom

hemvistvillkordärförstraff. Vår bedömning ärlagföring och att ett
eftersom detRomfördragets reglerförenligt medi den delen välär

56.1 medgerundantagsbestämmelsen i artikelinombör somrymmas
ordning.särbehandling hänsyn till allmänav

utgivarens suveränafråganskall vi något beröraSlutligen om
itidning ellerinnehållet ibestämmanderätt över ett programen

främstVadkonkurrensregler.till gemenskapsrättensförhållande som
frånfall vägransvårighet därvidlag ärskulle kunna utgöra aven

reklaminslagsändaellersida inutgivarens ettatt ta en annons
annonsvägran.
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Vi vill först åter erinra utgivaren bestämmerattom ensam
innehållet eftersom han också är ansvarig för begångnaensam
tryckfrihetsbrott. Inskränkningar i hans bestämmanderätt skulle
således teoretiskt kunna medföra han sin vilja kunde tvingasatt mot

begå brott och bära föratt det. Enligt gällandeatt rättansvaret anses
därför utgivaren, i fall på det tryckta ordets område, havart rätt att
vägra in Det framgåratt ta Marknadsdomstolenst.ex.en annons. av
avgörande i det s.k. Land-målet MD 19744. Tidningen Land hade
vägrat in från nyetablerad importöratt ta gödsel-en annons en av
medel. Domstolen fann konkurrensbegränsningen visserligenatt
påverkade prisbildningen i riktning, den hämmadeattogynnsam
verkningsförmågan i branschen och den försvårade den drabbadeatt
annonsörens näringsutövning. Men på grund tryckfrihetsför-av
ordningens bestämmelser den ansvarige utgivarens exklusivaom
bestämmanderått ansåg domstolen inte annonsvägran otill-att var
börlig från allmän synpunkt.

Vad gäller etermedia har frågan diskuterats i Radiolagsutred-t.ex.
ningens betänkande 19907SOU Lagstiftning för reklam i svensk TV

116 ffs. och 176 ff. Utredningen kom fram till principielltatt ett
förbud annonsvägran borde meddelasmot med hänsyn tillatt,men
utgivarens brott förbudet inte kunde föranledamotensamansvar, ett
åläggande sända reklaminslaget endast ledaatt till kritik frånutan
radionämndens sida. Ett sådant principiellt förbud dis-mot att
kriminera någon begär skall sändas återfinns iattsom en annons nu
12 radiolagen.§

Vad gäller behovet reglering annonsvägran kan först sägasav en av
det möjligen kan större enligt interntatt svenska regler, i dettavara

fall den konkurrenslagen, enligt gemenskapsrättsligaän regler.nya
För konkurrensreglerna skall kunna föranleda ingripandeatt krävs

i detta fall annonsvägran missbrukatt utgör eller fleraett ettav
företags dominerande ställning enligtpå, konkurrenslagen, den
svenska marknaden eller på, enligt Romfördraget, den gemensamma
marknaden. Knappast något svenskt massmedieföretag torde väl ha

sådan position på Europamarknaden. Det andra fallet då in-en
gripande kan ske enligt konkurrensreglerna är t.ex.om en annons-
vägran följdenär samordnade, konkurrensbegrånsande förfarandenav
mellan flera företag.

En kollision mellan svensk tryckfrihet och gemenskapernas konkur-
rensrätt torde således bli sällsynthet. Vi har, även denmoten
bakgrunden, för inte föreslå någon inskränkning istannat att ut-
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skulleeftersom sådan åtgärdbestämmanderättexklusivagivarens en
tryckfrihetsrättsligaför detgrunderrubba viktigariskera systemetatt

för tryck-utgivarenendastsärskilt regelni övrigt, att ansvararom
kunde detvisa sig nödvändigtill slutåtgärdfrihetsbrott. Skulle en

innebördi TFundantagsregelinföra attkanske övervägas att aven
utfärdas enligt konkurrens-kaninföraåläggande attett en annons

utfärdas Konkurrens-då kunnaskulleåläggandelagen. sådantEtt av
23 ijfr §Stockholms tingsrättkanske hellre,eller,verket av
tvingaBetänklighetemakonkurrenslag.förslaget till mot attny

undandra honomdärmedochinutgivaren attatt ta annons,en
minskartryckfrihetsbrott,införande kan utgöraavgörandet ettomav

kan idomstol. Detfrågan prövasnaturligtvis avsevärt avom
förmöjlighetfinnsredan idagdetsammanhanget nämnas att en

tryckfrihetsmålivissa domarpubliceringförordnadomstol att avom
7 kap. 6 andra stycket TF.§
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11 Riksdagens iroll EG-samarbetet

Sammanfattning Regeringens information till riksdagen bör så
långt möjligt lämnas vid öppna riksdagssammanträden. Riks-
dagens utskott måste också goda möjligheter ochatt, vart ettges
inom sitt område, följa och diskutera EG-samarbetet. För det
samråd mellan riksdag och regering måste komma till ståndsom
inför förhandlingar skall inledas eller redan pågår i rådetsom
föreslår vi dock det inom riksdagen inrättas särskildatt en
nämnd. Nämnden självbör kunna initiativ begärata attgenom
redogörelse från regeringen eller förvaltningsmyndighet. Denen
bör också ha stark politisk ställning innehållaoch företrädareen
för alla partier fyraprocentsspärren. Det är ocksåpasseratsom
viktigt det råder goda kontakter mellan EG-nämnden ochatt
riksdagens fackutskott.

11.1 Nuvarande former för information och
i utrikes-samråd och handelspolitiska

angelägenheter

Öppen regeringeninformation lämnar till riksdagen i debatter olikaav
slag. särskilt intresse givetvis deAv år specialdebatter anordnassom
varje vår utrikespolitiken handelspolitiken.och Interpellationerom
och frågor oftaär använt instrument för riksdagsledamöternaett att
skaffa sig information i dessa frågor. formEn för informationannan

pågående förhandlingar på det handelspolitiska området ärom
informationsstunden kan påanordnas torsdagseftermiddagen kl.som
14.30. informationDen följsstatsrådet lämnar i allmänhetsom av
frågor från ledamötemas sida.

Förtrolig information lämnas till riksdagen via utskotten, utrikes-
nämnden, EFTA-delegationen och svenska delegationen till den

parlamentarikerkommittén EG-Sveri Här bortses frångemensamma ge.
möjligheten anordna hemliga sammanträden med kammaren, någotatt

inte praktiserats sedan andra världskrigets år.som
De utskott är närmast aktuella utrikesutskottetär och närings-som

utskottet. Här handlar det oftast information lämnas medom som
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motion påproposition ellerberedningenanledning resp.av enav
eller utskottet förordnakan regeringenområde. utskottutskotts I ett

frågor utrikespolitisktystnadsplikt i natur.avom
nio riksdagenbestår talmannen ochUtrikesnämnden avsom av

ordförandeskap.statschefenssammanträder undervalda ledamöter
består nämnden 4för närvarandeporportionella ochValen är av

övrigtutrikesnämnden och den iLedamot3 och l1 somavc.m,
i fråga meddelandenskall visa varsamhettill nämndenär knuten om

7erfarit denna egenskap 10 kap. § RF.vad han itill andra om
påbjudas ordföranden. I nämndentystnadsplikt kanOvillkorlig av

mellan ledarnaInformella överläggningardiskussionsprotokoll.förs
förekommer i brådskandeföreträdda i nämndenför partier ärde som

samrådfrågor bedöms fordra dettautrikespolitiskaeller andra som
l9909lKU30.se

tillfullständigt svenska delegationenEFTA-delegationen eller mer
parlamentarikerkommittéfrihandelssammanslutningensEuropeiska

fem och de väljsAntalet ledamöterriksdagen. ärväljs pro-av
ordinarie platserfpnärvarande har partier s,portionellt. För tre m,

övriga partier berettssju suppleanterna harBland dei delegationen.
regeringenutnyttjatsA-delegationen hardelegationen. EFTplats i av

förhandlingarnapartiernasamråd medinformation till ochför om
Tystnadsplikt kan påbjudasEES-avtalet.mellan och EGEFTA om

regler för utskott.enligt samma som
kraftantagits och iEES-avtalet trättomförhandladedetNär

den svenskaBETA-delegationen avskaffas och ersättaskommer av
parlamentarikerkommitté, i vilkentilldelegationen EFTA-statemas

tilli delegationenskall ingåEES-avtaletenligt somsamma personer
Delegationen skall enligtparlamentarikerkommitté.EES gemensamma

väljs riksdagen.bestå ledamöteravtalet avsex somav
medlemskap i EG harför Sverigesförberedelsernaled iSom ett en

ochEuropaparlamentetvari ingår ledamöterkommitté bildats av
mellansamrådsorganKommittén skall fungerariksdagen. ettsom

kommittén harledamöternaförsamlingar. svenskabåda Dedessa av
fungerautrikesnämndensidanuppgiften vidfått ettatt somav

förhandlingarna medvidregeringensamrådsorgan medriksdagens
mångaoch lika36 ordinarie ledamöterKommittén bestårEG. av

sig likaväljer förriksdagenochEuropaparlamentetsuppleanter. var
Tystnadsplikt18.dvs.och suppleanter,ordinarie ledamötermånga

l99293KU16.för utskottreglerpåbjudas enligtkan somsamma
formelli huvudsaksamrådsorganinformations- ochViktiga utan

tilllämnasInformationpartigrupperna.riksdageni ärstatus som
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partiledningen förs vidare till gruppmedlemmarna vid gruppmötena.
förekommerDet också vid regeringspartiernas gruppmöten att

ansvariga statsråd lämnar redovisningar för kontakter för-och
handlingar på det utrikespolitiska omrâdet.

11.2 Riksdagsutredningens förslag inrättandeom
särskilt EES-utskottettav

Riksdagsutredningen avlämnade hösten 1991 inrättanderapporten om
särskilt utskott för beredning EES-propositionen. Enligtettav av

utredningen det förär avgörande skälet inrätta särskilt utskottatt ett
behovet hålla ihop behandlingen den viktiga fråganatt ettav av om
EES-avtal möjligheterna för partierna utskottet församt att ge en
ändamålet lämplig sammansättning. Utredningen har också tagit upp
frågan utformningen information och samråd mellanom av rege-
ringen och riksdag. Utredningen har för förorda istannat att att vatt
fall i nuläget beredningsfunktionen och samrådsfunktionen hålls isär.
Det utesluts inte i i framtid kan prövarapporten att man en en
ordning innebär utskott för EG-frâgor får både samråds-att ettsom
och beredningsuppgifter.

I reservation till förslaget och föreslåss v EES-utskottet fåratten
vidare beredningsansvar. Utskottet bör också, vid sidan utrikes-ett av

nämnden, få företrädai uppgift riksdagen vid samråd medatt
regeringen ställningstaganderörande dess i förhandlingar dels mellan
EFTA och inom förEG EES-avtalet, dels med EG ettramen om
svenskt medlemskap.

Talmanskonferensen vidarebefordrade förslaget till riksdagen Förs
19919215.

Riksdagen godkände förslaget 199192KU34. En reservation s
med i princip innehåll fannsden i utredningensamma som som
avslogs. Utskottsmajoriteten framhåller bl.a. riksdagen, i avvaktanatt
på det utredningsarbete pågår i riksdagsutredningen ochsom
utredningen grundlagama inför inte bör ställning tillEG, taom nu
vilka i framtiden finnas förbör samråd inför förhandlingarorgan som
eller beredning ärenden EG-samarbetet.rörande Utskottet påpekarav

det utöver utrikesutskottet, utrikesnämnden och EFTA-delegatio-att
finns eller kommer finnas antal andra inomatt ettnen organ

riksdagen i frågor rörande europeisk utveckling integration.och
Riksdagsutredningens arbete frågan utskottsorganisationenmed om

är avslutat.
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11.3 De nationella parlamentens iroll
EG-samarbetet

Alla EG-ländemas parlament har tillskapat någon särskild institution
för behandling EG-frågor. Vi lämnar översikt dessa. Efterav en av

genomgång det tillgängliga materialet har vi funnit de tvåatten av
intressanta modellerna finns i det folketingetdanska och detmest

brittiska parlamentet. övrigaDe antingen varianterär dessaav
modeller eller har konstruktioner inte tillförsäkrar parlamentensom

inflytande i Danmark eller Storbritannien. Vi därförharsamma som
för ingående förredogörelse hur EG-frågorstannat att ge en mer

behandlas i bådadessa parlament.

.3. översikt1 l 1 En

följande översikten bygger främstDen på Bodies withinrapporten
National Parliaments specialising Afairsin European Community

utarbetad inomär Europaparlamentets generaldirektorat forsom
forskning och 1992.daterad återges i sin helhet deI rapportenmars
nationella parlamentens på enkät utsänts Europapar-svar en som av
lamentet. En sammanfattning på viktigaste frågornadeav svaren

här.anges
det gäller tidpunkten för tillkomstenNär de särskilda EG-orga-av

kan konstatera de i de flesta bildats först 70- ochfallattmannen
80-talen. de ursprungliga parlament det endastAv staternassex var

i sitt förbundsrâddet tyska den federala inrättadekammaren ettsom
vidsärskilt EG-organ tidpunkten för Romfördragets tillkomst. I

Tysklands fall dröjde det ända till 1991 innan parlamentets andra
kammare, förbundsdagen, fick särskilt EG-utskott. l sambandett
med de grundlagsändringar nyligen beslutats i Tyskland medsom
anledning Maastrichtfördraget har också parlamentets ställning iav
samarbetet kommit grundlagsregleras, vidare kapitel 2. I deatt se
nedre, direktvalda kamrarna i Belgien, Italien och Nederländerna
tillkom förstEG-organen under delen l980-talet. Desenare av senare
anslutna parlament har däremot i allmänhet tillskapat sinastaternas

iEG-organ samband med inträdet. Uppenbarligen har behovet av
särskilda nationella, parlamentariska EG-institutioner efterökat hand.

äldreI de EG-länderna har inte kunnat klara sig med deman
ordinarie parlamentariska institutionerna.

Enkammarparlamenten ihar samtliga fall Två-EG-organ.ett
kammarparlamenten har i vissa fall förett gemensamtorgan
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kamrama Spanien, Irland, i andra fall två skilda Belgien,organ
Tyskland, Italien, Nederländerna, Storbritannien.

väljs eller praktisktEG-organen i samtliga fall påutses taget
proportionella grunder. Mandatperioden sammanfaller i allmänhet
med parlamentets kammarens valperiod. Antalet ledamöter är
beroende parlamentets kammarens storlek. flestaDe ledamöter-av

51 har den italienska deputeradekammarens special-na, personer,
utskott för EG-politiken. minsta EG-institutionen,Den 11 ledamöter,
finns i Luxemburgs deputeradekammare. Vanligen ligger leda-
motsantalet mellan 20 och 30 personer.

I allmänhet kan bara ledamöter det tillsättande parlamentetav
ingåkammaren i i några fall ingår ocksåMen antalorganet. ett av

landets i Europaparlamentet. tyska förbunds-Denrepresentanter
dagens nyinrättade EG-utskott består således 33 förbundsdagsleda-av

och tyska ledamöter ellermöter l 1 observatörer i Europaparlamentet.
I det belgiska representanthusets rådskommitte för Europafrågor

hälftenhämtas ledamöterna från den kammaren, den andraav egna
hälften från Europaparlamentet. Från några framhållsländer i enkäten

ledamöter Europaparlamentet också ledamöterär detatt av som av
tillsättande parlamentet kammaren kan ingå i Hur vanligtorganet.
detta framgår dockär inte.

En form samråd förekommer i de flesta fallen är landetsattav som
inbjuds delta i EG-institutionens medmötenrepresentanter att

yttranderätt givetvis rösträtt i den mån röstning före-utanmen
kommer.

Vad gäller de särskilda EG-organens kompetens påär det grundval
tillgängliga materialet svårtdet sig med säkerhet. Deatt yttraav

flesta uppgifter ganska och allmänt. Oftabeskrivs vagtorganens
något i stil med hålla sig informeradede skallatt ut-anges om

vecklingen inom information från regering.EG att mottagenom resp.
kan sedan råd eller till regeringenDe sig i dessa frågor elleryttrage . . . . . .

andra utskott.
några fall framgårI det dock enkåtsvaren det särskildaattav

har bestämd under beslutsprocessenEG-organet roll spelaatten mer
i EG. skall två tyska förbundsrådet denHär exempel från det ochges
nederländska andra i brittiska och danskakammaren. Förfarandet det
parlamentet redovisas i avsnitten.de följande

1957,Det tyska förbundsrådets utskott för EG-frågor, inrättat skall
behandla alla EG-dokument faller under förbundsrådets kom-som

dvs. berör delstaternas intressen. Utskottet samordnarpetens,
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frånyttranden andra berörda utskott och själv yttrande tillavger
förbundsrådet rekommendation. förbundsregeringenOmsom avger en
vid förhandlingarna inom går ifrånEG denna rekommendation måste

Årförbundsrådet underrättas. 1988 inrättades ytterligare EG-organett
i förbundsrådet, kammaren för EG-förslag. Det kan diskutera och
besluta på förbundsrådets det gällervägnar när brådskande och
konfidentiella förslag från Kammaren kanEG. sända förhand-egna
lare till Bryssel i ärenden berör vitala delstatliga intressen.som

nederländska andra kammarensDen ständiga utskott för EG-frâgor
deltar i formuleringen landets ståndpunkt i EG-frågor. Utskottetav
överlägger med utrikesministern och hans statssekreterare i det skede
då ärendena bereds i regeringen beslutsprocessenoch under i EG.

detta sammanhang har utskottetI också samordnande roll ien
förhållande till övriga utskott. detNär gäller kontrollen förverk-av
ligandet EG-politiken följer utskottet den verksamhet bedrivsav som

Europaparlamentet och försäkrar sig kontakter upprätthållsattav om
med de berörda nederländska parlamentsutskotten. Utskottet har
också vissa särskilda uppgifter det gällernär denatt anpassa
nederländska politiken till EG-politiken, särskilt i övergripandemer
frågor.

Något enkelt desätt mäta särskilda inflytandeEG-organens finnsatt
givetvis inte. Möjligheterna till inflytande torde dock i allmänhet
förutsätta har regelbundna och frekventa sammanträden.att organet
Uppgifterna i enkäten sammanträdesfrekvensen visar fleraattom av
institutionerna minst gång imöts veckan. Det gäller det danskaen
marknadsutskottet, förbundsdagens EG-utskott, franska national-
församlingens EG-delegation, italienska deputeradekammarens
specialutskott för EG-politiken, portugisiska republikförsamlingens
utskott för europeiska frågor och engelska underhusets förutskott
europeiska lagstiftningsfrågor.

l1.3.2 folketingetdanskaDet

flestaDe bedömare folketingetär har kommit spelaatt attense om en
framträdande roll i utformningen danska EG-politiken.den Deav
politiska anledningarna till detta främst de partipolitiskaär motsätt-
ningar tidvis funnits i Danmark EG-politiken de danskasamtsom om
regeringamas karaktär minoritetsregeringar. Många ocksåav anser

folketinget har funnit former möjliggör effektiv ochatt som en
ändamålsenlig medverkan för det nationella iparlamentet EG-be-
sluten. I andra EG-länder iblandhar den danska modellen framställts
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mönster bör efterliknas.ettsom som
Det centrala i folketinget för EG-frågor är marknadsut-organet

skottet markedsudvalget. Utskottet hade föregångare i deten organ
tillkom redan 1961 då Danmark först ansökte medlemskapsom om

i EG. Detta fungerade forum för överläggningar mellanettorgan som
partierna förhållandet till EG. Sedan Danmarks inträde iom gemen-
skapema 1973 är marknadsutskottet utksott med 17ett permanent
ledamöter och antal suppleanter. Den partimässigaett sammansätt-
ningen återspeglar mandatfördelningen mellan partierna i folketinget.
Utskottet innehåller till övervägande delen tunga politiker -
partiledare, tidigare ministrar, utskottsordförande Regeringensetc.
kontakter med utskottet sköts utrikesministern, också harav som

för samordningen inom regeringenansvaret EG-politiken. Ocksåav
andra berörda ministrar kan närvarande. Utskottetsvara egen
sekretariatsfunktion sköts folketingssekretariatet inteärsom av
särskilt utbyggd vilket får bakgrund några skrivnamot attses av
betänkanden i allmänhet inte avges.

Grunden för utskottets ställning finns angiven i 6§ lagen om
Danmarks inträde i EG. Enligt denna bestämmelse skall regeringen
underrätta utskottet förslag till beslut i ministerrådet antingenom som
blir omedelbart tillämpliga i Danmark eller kräver folketingetssom
medverkan. Denna informationsplikt har kompletterats med andra
bestämmelser. Enligt dessa skall regeringen rådgöra med utskottet i
marknadspolitiska frågor väsentlig betydelse på sättett tarav som
hänsyn såväl till folketingets inflytande till regeringens för-som
handlingsfrihet. Vidare skall regeringen, före förhandlingarna i
ministerrådet beslut större räckvidd, muntligt föreläggaom av
utskottet sina planer på hur förhandlingarna skall läggas upp
forhandlingsoplwg. Om det då inte finns majoritet i utskottet moten
regeringens förhandlingsuppläggning, förhandlar regeringen utifrån
dessa förutsättningar. I praxis förkrävs de enskildaett veto att
ledamöter i utskottet har negativtröstat partierrepresenterarsom som
tillsammans har flertal i folketinget. Avsikten med regelnett är
nämnligen skapa viss säkerhet för det finnsatt majoritet iatt en
folketinget för de rättsakter skall iomsättas dansksom senare
lagstiftning. Skulle det under förhandlingarna visa sig lösningatt en
aktualiseras avviker väsentligt från den godkända förhand-som
lingsuppläggningen, får regeringen gå tillbaka till utksottet och

den situationen. Efter förhandlingarnaspresentera avslutandenya
förelägger regeringen omgående resultatet för utskottet.
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följd genomförandetSom Enhetsakten 1986 beslötsen av av om
vissa uppgifter för utskottet. Bl.a. kan utskottet besluta att ettnya
kommissionsförslag rörande den inre marknaden bör tillgöras
föremål för behandling i folketinget förstadenmoten som svarar
läsningen lagförslag, dvs. diskussion utifrån principiellaettav
synpunkter genomgång enskildheter i förslaget.närmare Enutan av
minoritet 25på utskottets ledamöter kan åstadkomma att ettav
förslag till direktiv får denna behandling. Efter förberedandedenna
behandling i folketinget återgår förslaget till marknadsutskottet.

Utskottet kan det finner det meningsfullt höra andra utskott.om
Men endast i miljöfrågor har det blivit fast praxis så sker.atten
Yttrandet till markedsudvalget skriftligt med angivande deavges av
olika partiernas ståndpunkter. för samrådFörutsättningen detta är att
kommissionens förslag till rådet känd i god tid före rådsbe-är
handlingen, oftavilket fallet på miljöområdet.är

förekommer intresse-Det också utskottet kontakter medharatt
utanför folketinget och regeringen. har i allmänhetDessagrupper

formen uppvaktningar utskottet.av av
Marknadsutskottet varje vecka åretsammanträder i regel utomrunt

hållsi augusti och kan samlas snabbt till Mötenamöten.extra
sammanträden mån-normalt på fredagar, fore ministerrådetsdvs.

EG-kommittédagartisdagar och efter sammanträdena i regeringens
marknadsutskottetsvilka påäger torsdagar. Vanligenrum varar

behandlasnormalsammanträdemöten drygt timme. På etten
råds-förhandlingsuppläggning kommanderegeringens vid ett par

förhandlingsförloppet föregående möten.möten och vid några
velatDessutom kan det förekomma frågor självtutskottet ta upp.som

Utskottets överläggningar bakomäger stängda dörrar. Menrum
dessutom kan på i den danska utrikesnämndensättsamma som
ordföranden eller minister tystnadspliktbesluta skall gälla föratten
utskottets ledamöter och andra är närvarande vid mötet.som
Utskottets förhandlingar nedtecknas stenograñskt. På grundval av

utarbetas referat utförligaär rörande diskussioner-stenogrammen som
förhandlingsuppläggning, summariska i andra hänseenden.na om mer

Ordföranden och vice ordföranden får del referaten, ocksåav som
finns tillgängliga hos regeringens EG-sekretariat. Referaten är
hemliga och några kopior får inte tas.

Sammanfattningsvis kan den starka ställning folke-sägas att som
tingets marknadsutskott tillägnat sig i huvudsakär beroende treav
institutionella faktorer. för första, faktiska,Det det den ehuruär,
formella, delegationen makt lagstifningskaraktär utskottetav av som
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erhållit. Den inskränker sig visserligen till möjlighet säga nejatten
till regeringens förhandlingsinriktning. Någon formell möjlighet att
föra fram förslag har utskottet inte och denna punkt har detegna
funnits viss kritik i Danmark, främst från EG-motståndare. Den andra
faktorn den politiskaär auktoritet samlats i utskottet. Partiernasom
har in ledande företrädare i utskottet och ocksåsatt till dessasett att
har varit ordentligt förankrade i sina partigrupper. Detta har varit
nödvändigt med hänsyn till den kollektiva röstningsprincip som
tillämpas i utskottet. Den tredje faktorn år utskottets starka ställning
i förhållande till andra utskott och Utskottets historia gårorgan.
tillbaka till tiden före EG-anslutningen och det hade då rollen som
samrådsorgan för regeringen i EG-frågor. På detta område övertog
utskottet med andra ord den funktion i Danmark normaltsom
tillkommer utrikesnämnden Den Udrigespolitiske Navn. Utskottets-
ålder gör också det är äldre allaän de övriga utskottenatt i folke-
tinget. Det nämligen först 1972 folketinget fick fastvar som en
utskottsorganisation.

En konsekvens utskottets starka ställning givetvisäv attav rege-
ringens handlingsfrihet inskränkts. Regeringen har visserligen
möjlighet inom ganska vida själv bestämma vilkaatt kommis-ramar
sionsförslag ska till utskottet. Bestämningama är tämligentaman

det talas utskottet skall behandla marknadspolitiskaattvaga; om
frågor väsentlig betydelse och beslut i ministerrådet störreav av
räckvidd. Men utskottets vetorätt gör troligen regeringen hellreatt
vänder sig till utskottet gång för mycket än tvärtom. Huruvidaen
behandlingen i marknadutskottet något allvarligt försvåratsätt och
försenat regeringens förhandlingar i ministerrådet är svårt uttalaatt
sig pâ grundval tillgängligt material. Att den medförtom av en
komplikation år ganska klart. Men komplikationen kan kanske vändas
till fördel förhandlingssammanhangi fast förhandlingsstånd-en en

regeringenpunkt kan motiveras med det mandat fått från markeds-att
medgivanden. iudvalget inte tillåter ytterligare

1 1.3.3 brittiskaDet parlamentet

Också i det brittiska parlamentet kan förslag från kommissionen
förutsättas ingående granskning. Men den annorlundaär till sinen

karaktär iän Danmark och i många fall i enlighet medutmynnar
brittisk parlamentarisk tradition i debatter.öppna Vilket inflytande
denna granskning har på den brittiska regeringens inställning är
omdiskuterat. Men regeringen har åtagit sig inte godtaga någotatt av
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granskning avslutadärlagförslag innan parlamentetskommissionens
inte behöver väntagranskande utskottensåvida inte de att mananger

exceptionella.omständigheterna årgodtagande ellermed ett
EG-dokument överlämnasGranskningsprocessen inleds med att ett

i detta sammanhangEG-dokument räknastill parlamentet. Som

ministerrådet,tillställtsformella lagförslagl som

ministerrådet ellerunderställts2 andra publicerade dokument som
Europeiska rådet,det

tillEG-organpublicerade dokument3 andra ettavgetts avsom
annat,

regeringen överlämnat.EG-frâgor4 andra dokument somom
800-900 år.uppgår till Inomdessa slagAntalet dokument perav

medförse parlamentetskall sedan regeringentio arbetsdagar en
memorandum. I dennapromemoria explanatoryförklarande

juridiska ochdesssammanfattas EG-dokumentet,promemoria
för rådetstroliga tidtabellenkonsekvenser denpolitiska samt

överläggningar i frågan.

regeringsför-åtföljandeEG-dokumenten medunderhuset behandlasI
Selectlagstiftningsfrågorför europeiskaklaringar i särskilt utskottett

och16 ledamöterLegislatian. Utskottet harCommittee Europeanon
parlamentssessioner-undervanligtvis gång i veckansammanträder en

förslag ellerutredaUtskottets uppgift ettär annatatt omna.
betydelse. Finnerpolitiskfrågor juridisk ellerdokument väcker av

3525 ochMellanfallet skrivsutskottet detta är rapport.att en
rapportskrivande.upphov tilldokumentenprocent av ger

beslutsmöjligheterföljandeUtskottet har därutöver

debattföranleda någon vidareinte behöverbesluta dokumentet1 att
förbehandlas inomeller det bara behöveri underhuset att ramen

ämnesområde det tillhör,detframtida debatt somomen

på ytterligarei avvaktandebatt2 uppskjuta beslutet om en ev.
utvecklingen i gemenskaper-regeringen påinformation från eller

na,

i underhuset.dokumentet skall debatteras3 föreslå att

idebatt. Debatten ägerföreslås årligen förCirka 100 dokument
med varderautskottförst i endera tvâallmänhet permanentaavrum

på för-utskotten skeri de13 ledamöter. Debatterna permanenta
endastdeltaalla underhusledamöteroch i dessa kanmiddagarna men

debatter kangivetvis Dessautskottsmedlemmama har rösträtt. ta upp
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till 2,5 timmar, vilka den första timmen har förreserveratsav
utfrågning den ansvarige ministern. Plenardebattema i dessaav
ärenden oftaäger på kvällarna och kan i till 1,5sentrum vara upp
timme.

I överhuset finns också särskilt Europa-utskott Select Committeeett
the European Communities dess uppgifter och arbetssätt äron men

delvis annorlunda. Uppgifterna är generellt formulerade behandlaatt
alla förslag från Gemenskapema, skaffa fram all nödvändigatt
information, och komma med utlåtanden förslagde enligtatt om som
utskottet viktiga politiska eller principiella frågor.reser

Utskottet har 24 ledamöter uppdeladeär på avdelningar,som sex
och specialiserad på eller sakområden. Avdel-ett ettvar en par

ningarna har möjlighet kooptera andra överhusledamöter, vilketatt
Ävensker i utsträckning. Ungefär 60 lorder brukar koopteras.stor

lorder medlemmarär Europaparlamentet delta.attsom av uppmanas
Utskottsavdelningama sammanträder varje vecka under parlaments-
sessionema. De förfogar sekreterareöver och Hela utskottetexperter.
möts vecka och beslutar de utkast till utlåtandenvarannan om som
kommit fram från avdelningarna.

Arbetet med dokument i överhusutskottet inleds medett att
ordföranden granskar det på utskottets vägnar och beslutar antingen

ingen vidare behandling skall förekommaatt eller hänskjutaatt
dokumentet till utskottsavdelningama. Ungefär hälftenen av av
dokumenten går vidare till avdelning. Avdelningen kan sedan i sinen

rekommendera utskottet besluta enligt någottur följandeatt av
alternativ

l ingen ytterligare granskning skall ske,att

2 tillställa den ansvarige ministern skrivelse med åsikter ien
frågan, används i brådskande fall och handlarnär det välom en
avgränsad fråga,

3 utreda förslaget och komma med endast ärrapport,en som
avsedd för information,

4 utreda förslaget föreslås blioch komma med rapport somen
debatterad i överhuset.

Ungefär 10 dokumenten föranleder baraprocent rapportav en men
hälften dem innehåller debatt.rekommendationav en om

jämförelseEn mellan den granskning EG-dokument ägersomav
i underhuset i fördel.och överhuset utfaller till överhusetsrum

Underhusets granskning skall begränsas till konsekvensutredningen
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förtjänster i olika avseendenförslagensmedan överhuset kan pröva
inom EG-utskottetsbegränsningar. Överhuset skerIutan ram en
Överhuvudtaget har överhus-underhuset.specialisering saknas isom

motsvarande utskotti sina arbetsformer änflexibilitetutskottet större
för föremåli överhuset bliskrivitsi underhuset. De attrapporter som

delganska betydandeblir också i regel det, medanför debatt aven
till debatt ialdrig når framunderhusets ett permanentrapporter

eller i hela kammaren.utskott

överväganden11.4

främstframhålla vad härfinns anledningInledningsvis attatt som
och regeringmellan riksdagformer för samrådskall diskuteras år

ministerrådet eller i andraviktigare förslag iinför behandlingen av
i beslutsprocessen närfråga det skedealltså inteEG-organ. Det är om

i det skedetinförlivas i svensk KrävsEG-direktiv skall rätt.ett
uppfattning ske på det sättenligt vårriksdagens medverkan bör den

Någoni dag förskriver.riksdagsordningenregeringsformen ochsom
alltsåföreslåsi detta avseendeförändring behandlingsordningenav

inte.
utomordentligt viktigtemellertidEnligt vår uppfattning detår att
beslut Sverigeregeringen samrådet deriksdagen och somsomom

fatta inom EGsmedmedlem kommerEG attatt omvaraav
ochdemokratiska skälfinns bådeståndpunktinstitutioner. För denna

lfrämsta företrädarefolketseffektivitetsskäl. Riksdagen bör som
lederinflytande de4 ha insyn i och överkap. § RF processer som

samspelbindande beslut. Ett närafram till för vårt land viktiga och
också nödvändigt Sverigeriksdagen och regeringen ärmellan om
trovärdigt i EG-samman-kunna på effektivt och sättskall ettagera

stadiumparlamentariskt inflytande på tidigthang. Vikten ettett avav
konstitutionsutskottetför övrigt betonatsbeslutsprocessen har av

199091KU22 17.s.
för utövanderiksdagen den endabekant inte vågenSom är av

sitt parlamentinflytande beslut. EG harparlamentariskt EGs eget
Europaparlamentet väljasdit från Sverige kommer antaldet att ett--

riksdagensonekligen stärka rollledamöter kapitel 12. Det skullese
för kontakter mellan dedet fanns formeri EG-sammanhang om

sådanoch riksdagen. EnEuropaparlamentetsvenska ledamöterna av
partiernas riksdagsgrup-politiskakontaktvâg skulle kunna via de

och hurbestämmafår givetvis partiernas sakDet att omper. vara
de svenskakontaktväg ärdessa kontakter skall skötas. En attannan
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europaparlamentarikema regelbundet överlägger med det nya
riksdagsorgan föreslås bli inrättat se nedan.som

Även riksdagen således bör ha vissa möjligheter informeraattom
sig på parlamentarikernivå pågående arbete inom EG måsteom

utgå ifrån det bara regeringenär och dess myndigheterattman som
fortlöpandekan hålla sig någorlunda fullständigt och underrättade om

utvecklingen inom EG. Regeringen blir alltså riksdagens viktigaste
informationskälla. Vi därför det bör fastslås regeringenatt attanser
är skyldig informera och konsultera riksdagen inför viktigareatt
avgöranden i EG. Denna regeringens informations- och samrådsplikt
år enligt vår uppfattning så viktig vi förutsätter den kommer tillatt att
uttryck i riksdagsordningen. Sedan ytterligare erfarenheter vunnits av
EG-samarbetet kan det övervägas informations- och samråds-om
plikten bör framgå regeringsformen.av

Regeringens information arbetet i bör så långtEG möjligtom
lämnas vid öppna riksdagssammanträden. På så berikassätt den
allmänna debatten vilket kan bidra till EG-politikens demokra-ytterst
tiska förankring. Det får givetvis ankomma på riksdagen själv att
bedöma det behövs några former för de riksdagssamman-om nya
träden då denna information förmedlas.

För EG-politiken skall få den nödvändiga parlamentariskaatt
förankringen måste emellertid finnaockså former för ettman mer
förtroligt samråd mellan riksdagen och regeringen. gäller framförDet
allt samråd förhandlingar skall inledas eller redan pågår iom som
ministerrådet eller europeiska rådet.

Vi har ställt frågan någon existerande institution kanoss om
användas för detta samråd och då närmast utrikesnämnden eller
riksdagens utskott.

Utrikesnåmnden visserligenär samrådsorgan för utrikes-ett men
politiska och säkerhetspolitiska frågor. Vi utgår från samrådet iatt

frågordessa i fortsättningenäven skall iske nämnden. Samrådet om
EG-politiken kommer emellertid kvantitativt domineras frågoratt av

saknar eller i bara ringa utsträckning berör den traditionellasom
utrikespolitiken. Det inte heller hänsyn till utrikesnämndensär med
sammansättning, vilket bl.a. innebär inteden kan sammanträda såatt
ofta troligen krävs, lämpligt ålägga nämnden dessaattsom nya
uppgifter.

Riksdagens utskott har på sakområde nöd-och sitt denvart ett
vändiga kompetensen. Om utskotten skulle anförtros även att vara
samrådsorgan skulle hela riksdagen på naturligt sätt kommaett att
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involveras i EG-arbetet vilket i sin naturligtvis skulletur stortvara av
primäraför samarbetets demokratiska förankring. Utskottensvärde

uppgift emellertid inte samrådsorgan bered-i dag är utanatt vara
ningsorgan. den uppgiften skulle påföras dem uppkommer ocksåOm

första utskottens arbetsbelastning,rad problem. För det ökar somen
besvärande. det andra saknarredan för flera utskott är För de

EG-politiken.överblicken den samladeenskilda utskotten över För
får regeringen praktiska svårigheter med så mångadet tredje stora,

slutligen också så,i riksdagen 16. Det givetvisärmotparter somsom
sammanhang, många krafter på nivåi de flesta andra att sammaom

kan deras sammanlagda inflytande riskerasöker påverka motparten
mindre de samordnar sina ansträngningarbli änatt genom enom

talesman.
skäl ändå talar för det inomVi har funnit övervägande attatt

isammanhållet samrådsorganriksdagen bör inrättas ett nytt,
RiksdagensEG-frâgor. förslagsvis kunna benämnas EG-Det skulle

uppfattning föredras framförnämnd. nämnd bör enligt vårTermen
samrådsuppgifteri syfte markera detta harutskott attatt organ

uppgifter i traditionell bemärkelse. Bestäm-beredandeänsnarare
och arbetsformer fårmelser nämndens uppgifter, sammansättningom

riksdagsordningen.förutsättas bli införda i
EG-nämndens verksamhetfinns anledning understrykaDet att

ordinariegivetvis inte kommer inkräkta på fackutskottensatt
iberedningsarbete. Propositioner och motioner kommer även

föri ordningfortsättningen remitteras till utskottenatt samma som
ocksåvinärvarande och det de EG-aspekter. Somäven rymmerom

framhålla vikt de olikai det följande kommer det störstaäratt attav
fackutskotten tilldelas aktiv roll i EG-samarbetet. Detdärutöver en

informeradedels utskotten fortlöpande hållskan ske att on,genom
förslag till EG-normgivning kommoch inom sig diskuterar, de som

ömsesidigt samarbetesionen fram, dels ochlägger näraettgenom
mellan utskotten och EG-nämnden.

Konstitutionell ställning

vilka frågor dmbör i första hand regeringens sak avgöraDet attvara
sanktionsmöjlighetvill föra vidare till nämnden för samråd. Den

EG-initiativligger i riksdagen inte godkännersedermeraatt ettsom
riksdagens medverkan torde i allmänhet tillräckigkräver varasom

för viktigare frågor kommer behandlas i nämnden. Menallaatt att
frinändå nämnden skall ha begära redogörelserättenatt att enanser



RiksdagensSOU roll199314 i EG-samarbetet 245

regeringen eller från berörd myndighet i fråga behandlasen en som
inom EG. Om denna begäran riktar sig till myndighet bör docken
myndigheten kunna överlåta regeringen lämna redogörelsen.att
För tillförsäkra minoritet i riksdagen insyn i EG-politikenatt en anser
vi tredjedel nämndens ledamöter skall kunna begäraatt en av en
sådan redogörelse. l likhet med vad i dag gäller för riksdagenssom
utskott bör dock majoritet nämndens ledamöter kunna avvisaen av

sådan begäran det dröjsmål skulle uppkomma skulleen om som
medföra avsevärt jfr 4 kap. lO § andra stycket RO.men

Uppgiften för nämnden bör i riksdagsordningen attanges vara
samråda med regeringen i EG-frågor. diskussionenl med regeringens
företrädare bör självfallet de ståndpunkter finns inom nämndensom
i de aktualiserade framförasämnena och ventileras. Däremot bör
några formella omröstningar framfördade ståndpunkterna inteom
företas. Det skulle enligt vår mening i alltför hög grad binda
regeringen och strida nämndens karaktär samrådsorgan.mot av

Även regeringen inte i någon formell mening bundenär EG-om av
nämndens ståndpunkt det givetvisär vikt regeringen införatt ettav
rådssammanträde verkligen kan utforma sin förhandlingsposition med
beaktande riksdagens synpunkter. kanDet därför övervägasav om
inte regeringen bör kunna påfordra EG-nämndens ställnings-ett
tagande.

För ingen onödig bundenhet skall uppkomma i känsliga för-att
handlingsskeden är det också nödvändigt informationatt som
ledamöter i nämnden fått del inte sprids till offentligheten. Därförav
bör, försätt närvarande gäller för utskotten och församma som
vissa samrådsorgan, regeringen eller nämnden själv kunna förordna

tystnadsplikt för nämndens ledamöter i särskilda fall jfr 4 kap.om
15 och 8 kap.§ 14 § RO.

Även regeringen bör ha kvar sin handlingsfrihet är det enligtom
vår uppfattning givetvis viktigt regeringen hänsyn till deatt tar
ståndpunkter förs fram. Själva förfarandetpoängen med frånsom
regeringens synpunkt måste också, påpekades, attsom nyss vara
skaffa sig viss försäkran förhandlingsuppgörelse iatten om en
ministerrådet eller något EG-organ ocksåannat accepteras av
riksdagen så småningom.

Politisk ställning

Enligt vår uppfattning detär krav kan ställas på nämnden förtre som
den skall få stark politisk ställning. det förstaatt För bör allaen
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partier fyraprocentsspärren representerade ipasseratsom vara
nämnden. proportionellFör det andra bör nämnden ha en samman-
sättning. För det tredje bör nämnden ha begränsad storlek för atten
kunna fungera väl samrådsorgan. krav står delvis iDessasom

samtidigtkonflikt med varandra och kan inte fullt tillgodosesut annat
i vissa tämligen osannolika situationer. Vår uppfattningän är att

nämnden skall proportionellt. Något avkall bör heller görasutses
på kravet alla partier fyraprocentsspärren i landetatt passeratsom

helhet skall representerade.som vara
ytterlighetsfall betyder det måste 25I nämnden ha ledamöter.ett att

flesta fall mandatfördelningI de allra kommer dock nämnden attav
få lägre ledamotsantal och ändå minstha frånett representanten
varje parti. Nämnas kan nämnden i nuvarande starkt partiupp-att
delade riksdag skulle få 19 ledamöter 8 5 2 fp, frånl varderam,

kds, nyd och v.c,
således fåNämndens ledamotsantal bör kunna variera beroende på

grundläggande principen skall emellertidvalutslaget. Den attvara
nämnden skall så den med tillämpning riksdags-göras stor att av
ordningens valsättsregler heltalsmetoden kartellförbud kommerutan

innehålla minst företrädare för de riksdagspartier uppnåttatt en som
fyra i det riksdagsvalet. Med dennarösternaprocent senasteav
princip riktmärke får riksdagen på förslag dess valberedningsom av
besluta ledamotsantalet vid inledningen varje valperiod. Viavom

någonerinrar i detta sammanhang inte lösning väljsattom om annan
har riksdagen enligt 7 kap. 8 också till§ RO suppleanteratt utse
minst antal.samma

skall rådnämnden kunna är representativa förFör att ge som
partiernasriksdagen bör nämnden inte bara hänsyn till allmänpoli-ta

tiska också in berördasynpunkter väga de utskottensutan mer
därför viktigt finnsexpertbetonade synpunkter. Det är det godaatt

bådekontakter mellan EG-nämnden och utskotten på politikerplanet
Initiativet till kontakteroch tjänstemannaplanet. dessa bör kunna tas

från båda hållen. kan utgå från de enskilda utskotten kommerMan att
bevaka den svenska beslutsprocessen inför viktigare avgörandenatt

inom på sina områden och de olika framför sinaEG sättattresp.
Ävenståndpunkter i de aktualiserade frågorna. nämnden bör aktivt

information fackutskottenssöka synpunkter.om
kunna fullgöra sina uppgifter på tillfredsställande börFör sättettatt
ha ordentliga kansliresurser.nämnden

Våra överväganden har, framgått, begränsats till vissasom mera
övergripande frågor. Diskussioner frågor vi behandlatdeom som
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avsnitt 11.2. Riks-förs också inom Riksdagsutrcdningen se ovan
förändringar i arbets-inom sig i detalj överväga dedagen bör mera

ocksåaktualiseras EG-medlemskap liksomformer ettsom avm.m.
erforderliga.författningsbestämmelser kande som vara
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12 Val till Europaparlamentet

Sammanfattning Vi har haft främst två utgångspunkter för våra
överväganden. För det första konstruera valsystem såatt ett som
långt möjligt liknar det vi tillämpar för val tillsystem som
riksdagen. Det innebär vi har sökt åstadkomma proportio-att ett
nellt valsystem med Valkretsar och fyraprocentsspärr utanen men
krav på bostadsband för de nominerade kandidaterna. För det
andra måste tillgodose de krav på enhetlighetsystemet som
gemenskapsrätten ställer. detta följerAv den är medbor-att som

i någon medlemsstat och är bosatt i Sverige skall äga rösträttgare
och Valbar. Eftersom Sverige knappast kan räkna med attvara -
fâ 25 platser iän Europaparlamentet uppstår särskildamer
svårigheter efterlikna riksdagsvalet när proportionelltatt ett
valsystem skall förenas med med Valkretsar. Vi före-ett system
slår därför i vilket mandaten fördelas i två omgångar.ett system
Först fördelas mandaten mellan partierna, varvid Sverige be-
traktas valkrets.enda Därefter fördelas de inom partierna,som en
varvid landet delas iin Valkretsar. någotGenom krav påtre att
bostadsband inte ställs det föreslagna i praktikensystemetupp ger
partierna frihet välja de vill tillämpa medatt ett systemom
Valkretsar eller inte.

Vid svenskt medlemskap i Europeiska gemenskapema skall detett
i Sverigeäven väljas ledamöter Europaparlamentet. Vi harav

uppfattat våra direktiv så det ankommer på i första handatt attoss ge
förslag efter vilka principer för val till Europaparla-ett systemom

kan utformas. Det förefaller rimligt detaljeradementet attoss mera
överväganden får anstå tills den skildaöversyn aspektersom nu ur
pågår det nationella valsystemet har slutföns.av

Vi har bedömt faktorer särskilt viktigaär beaktaatt tre typer attav
vid utformandet för val till Europaparlamentet 1 Deett systemav
regler i tillämpasdag vid tillval Europaparlamentet ochsom
konsekvenserna dem, 2 förslagDe till förändringar deav av
nuvarande reglerna har institutionerEGspresenterats samtsom av
3 Det svenska nationella valsystemets regler och karaktär.
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i12.1 till de nuvarandeVal Europaparlamentet
medlemsstaterna

tillvisserligen parlamentEuropaparlamentet är namnetett men
framgått vår redovisning i kapitel många desaknar, avavsom

förknippas med nationella parlament iuppgifter traditionelltsom
inte på Europaparlamen-ankommer såledesdemokratiska Detstater.

harstyrelseorganet, deteller avsätta ävenutse atttet att om en
rikta misstro-uppgift i förhållande till och även kankontrollerande -

kommissionen. krav kan ställas påDeendevotum ettmot som-
regeringsbildningenfråga inverkan pånationellt valsystem i dessom

ocksåEuropaparlamentet har,därför mindre betydelse.är somav
initiativrätt.någon formell Dessutomtidigare framgått, inte heller

Maastricht-beslutsbefogenheter, det enligtdet ävensaknar egna om
med rådet. innebäri vissa fall beslutar tillsammans Detfördraget att

den nationellarepresenterande uppgift inte hellerdess motsvarar som
Europaparlamentet kankandiderar i val tillparlament har. De som

nationellt val löften till sinaiinte på sätt ettt.ex. gesamma som
genomföra de blir valda.de sedan förväntasväljare omsom

förvänta sig frågan någon formMöjligen skulle att avman om
nationell representation liggerrepresentativitet tanken på närasocial -

betydelse. Europaparlamentetstill hands skulle Menstorvara av-
nationsvis. nationella partiernasamlas partivis, inte Deledamöter

europeiska partibildningar.ingår i större
ochhar ovanlig rollalltså EuropaparlamentetMan kan säga att en

användas vidMånga de kriterier brukarannorlunda uppgifter. somav
mindreparlamentsvalsystem har därförutformandet nationelltettav

relevans.
tillfinns något enhetligt valsystemkan inte heller detMan säga att

från början, redan iEuropaparlamentet. Ambitionen har visserligen
tillämpasutforma enhetligt valsystemRomfördraget, varit attatt ett

ansträngningar gjorts resul-samtliga medlemsstater. Många hari men
1989, betecknadesbegränsat. Vid valethar varit etttatet somsom

på några punkter. För detframsteg, rådde enhetlighet endaststort
nämligen 18 årrösträttsåldem i alla tolv länder,första densammavar

i fallinte på dag, så allahölls valet,För det andra änom samma
ochjuni på torsdag i del länderunder vecka i enensamma -

införtstredje hade detefterföljande söndag i andra. För det en
vissaregeringsledamöter ochvallag bl.a. stipulerar attgemensam som

Mandatperioderna haninte valbara.inom EG ärhögre tjänstemän
år.längd, femockså samma
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I övrigt förekommer betydande skillnader mellan de olika länderna
när det gäller hur valen till Europaparlamentet är utformade.
Storbritannien avviker från de övriga eftersom användermest man
majoritetsval i enmansvalkretsar. I samtliga andra länder tillämpas
någon form proportionellt valsystem. Bland dessa länder skiljer sigav
det irländska valsystemet markant från de övriga i ochmest med att

tillämpar med s.k. single transferablesystemet STV,man vote som
visserligen är proportionellt valsystem medett mycket starktettmen
inslag personval.av

Tydliga skillnader märks dessutom mellan länderna när det gäller
frågan Valkretsar. De flesta länder har föredragit låta detattom egna
landet utgöra enda valkrets, vilket kanske kan förefalla naturligten
när det gäller länder med få ledamöter. Men även Frankrike och

ÅterigenSpanien tillämpar denna princip. avviker dock Irland som
har få ledamöter och tillämpar med flera Valkretsar.ett systemsom

Inte heller detnär gäller frågan Valbarär uppvisar deom vem som
nuvarande medlemsstaterna någon enhetlig bild. Så har endast fyra

de tolv länderna valbarhetsålder rösträttsålder. Italienav samma som
tillämpar förmodligen de generösa reglerna i detta sammanhang,mest
eftersom även medborgare i andra medlemsstater kan ställa upp som
kandidater i de italienska EG-valen. En fransk medborgare blev också
invald för italiensk valkrets i valet 1989. Andrarepresentantsom en
länder i ställetär generösa detnär gäller rösträtten Irland ochmer -
Holland tillåter dem rösta är bosatta i landett.ex. att ärsom men
medborgare i medlemsstat, i Holland dock bara de inteen annan om
har irösträtt det landet. Men det vanligaste är rösträtt endastattegna
tillerkänns medborgare.statens egna

Ett länder, Tyskland och Frankrike, har särskilda spärrar.par
Partierna måste i dessa länder få minst fem förrösternaprocent av

erhålla några mandat. På kanatt sätt gälla vid val tillsamma som
nationella parlament finns det dessutom indirekta spärregler i vissa
medlemsstater. delI länder krävs det visst antal namnunder-etten
skrifter och förekommerdet också det ställs krav på depositions-att
avgifter återfâsendast i händelse viss del valmans-attsom av en av
kåren sitt stöd till kandidaten. Intressant förekommer detger nog
också i Tyskland ekonomiska bidrag utgår till partiernat.ex. att- -
även endast liten del valmanskâren givit partiet sittextremtom en av
stöd. Det har hävdats små partier i Tyskland deltar i valent.o.m. att
till Europaparlamentet främst för ordna sin trassliga ekonomi.att upp
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12.1.1 Val till Europaparlamentet och nationella val

Den främsta förklaringen till det oenhetliga valsystemet är att
länderna i huvudsak har velat utforma valsätt så långt möjligtett som
liknar det används i de nationella valen. Men det finns dock försom
varje land skillnader mellan det valsystem tillämpas på nationellsom
nivå och det används vid val till Europaparlamentet. landDetsom
där skillnaden tydligastär är Frankrike. På nationell nivå tillämpar
Frankrike för närvarande majoritetsvalsystem i enmansvalkretsar,ett
medan proportionellt används vid tillval Europaparla-ett system

Frankrike använde visserligen under period på 1980-taletmentet. en
proportionellt valsätt även vid valen till nationalförsamlingen,ett men

det proportionella för val till Europaparlamentet infördessystemet
redan vid det första direkta valet 1979.

Det tyska för val till Europaparlamentet avviker ocksåsystemet en
hel del från det till förbundsdagen. Vid tillval Europaparlamentet
tillämpas renodlat proportionellt valsätt, medan förett valsystemet
till förbundsdagen innehåller blandning proportionella val ochen av
majoritetsval. Som redan konstaterat har alltså de nuvarande
medlemsländerna till föredragitdel proportionellt valsystem.stor ett
En inkonsekvens finns i Storbritanniens fasthållande vidt.0.m.
majoritetsval, eftersom tillämpar form proportionelltman en av
valsätt på Nordirland det tidigare nämnda med singlesystemet-
transferable vote. Inte något de länder har proportionelltettav som
valsystem på nationell nivå har infört något element majoritetsvalav

detnär gäller val till Europaparlamentet. Ett eventuellt framtida
enhetligt valsystem blir med all sannolikhet proportionellt slag.av

En viktig fråga iär vilken utsträckning skallsom samma personer
få kandidera i både nationella val och val till Europaparlamentet.
Några länder har infört uttryckligt förbud sådan dubblering;ett mot
i andra länder har partier på initiativ i praktiken infört dylikteget ett

Åförbud. Flera aspekter kan läggas på denna problematik. sidanena
kan det önskvärt med dubblering för därigenom befordraattvara en
god kontakt mellan den verksamhet bedrivs i Europaparlamentetsom
och den bedrivs i nationella parlament. Kontakterna inteär alltidsom
de bästa, särskilt inte i länder där något dubbelt ledamotskap inte

Åförekommer. andra sidan blir dubblering mycket arbetskrävan-en
de. De ledamöterär både nationellt parlament ochettsom av
Europaparlamentet tvingas ofta prioritera sitt arbete och det blir
vanligen till Europaparlamentets nackdel. Eller också väljer de efter

tid helt enkelt frånträda sin plats i Europaparlamentet.atten
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jämförelseEn mellan medlemsstaternas för val till Europasystem
parlamentet vid handen utveckling sker enhetligtettatt motger en
valsystem proportionell förefaller de flesta länderDessutomtyp.av
föredra parti-valsystem med valkrets och valmetoderen som gynnar

riktningval. Enskilda medlemsstater förefaller därmed gå i somen
är den diskuteras i samband med EGs översynermotsatt som egna

valsystemet; har i dessa diskussioner föredragit bådeav man en
indelning i Valkretsar och inslag personval. främst tvâDet ärav
alternativ därvid diskuterats, tyskinspirerat valsystemettsom som
kombinerar majoritetsval med proportionell valmetod och renodlatett

5proportionellt valsystem med Valkretsar omfattar mellan ochsom
15 mandat.

12.1.2 Väljarnas röstningsbeteende i valen till

Europaparlamentet

Europaparlamentets speciella roll uppgifter i kombination medoch
EG-valsystemets konstruktion har naturligtvis avspeglat sig i hur
väljarna vid de hållits. samtliga val harröstat val har Itre tresom
Valdeltagandet varit vanligt vid nationella val.lägre än vad ärsom

62,5har valdeltagandet sjunkit for varje val, 1979 detDessutom var
1984 59 1989 57,2det och det Deprocent, procent procent.var var

länder uppvisar valsystem intehögt valdeltagande ochettsom vars
avviker så från gäller för de nationella valenmycket det som -

någonLuxemburg, Belgien, Grekland och Italien tillämpar samtliga-
röstplikt,form röstplikt. Italien har formellt inte längre någonsettav

den inte blir registrerad. genomsnittligaröstar Detmen som
till visserligen,Valdeltagandet i valen Europaparlamentet minskar

skifta vidframgår tabell kan Valdeltagandet dellsom av enmen
jämförelse tid i enskilda Förklaringen till förhållande-över länder. ett

sammanfallervis högt valdeltagande i enstaka val beror ofta på deatt
mandatperioder ochmed nationella val. Endast Luxemburg har dock

förvaltidpunkter möjligt alltid ha valdaggör det attsom gemensam
nationella val och val till Europaparlamentet.

sig från det vidValbeteendet vid val till Europaparlamentet skiljer
förraval till nationella parlament. Väljarna tenderar vid de valen mer

partier. härförvid de stödja små Ett skälen kanän att av varasenare
regeringsproblematik. till partieravsaknaden Detta leder antaletattav

bland lands i Europaparlamentet i deär större änett representanter
nationella parlamenten. Vidare har valen till Europaparlamentet i

prägel Sådantmånga länder fått ganska tydlig proteströstande.en av
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röstande kan sig olika utryck. I del fallta röstar väljarna på deen
partier bildar opposition i det landet försom att protestera motegna
den sittande regeringen och dess politik. I andra fall är det en
markerad etablerade partier över huvudprotest mot ellertaget mot
EG-systemet sådant. förekommerDet dänned partier i Europa-som
parlamentet uttryckligen blivit valda på avskaffaettsom attprogram
EG institution.som

Valkampanjema inför valen till Europaparlamentet har i flertalet av
de tolv länderna bedrivits efter välkända inhemska mönster. Trots att
relationen mellan väljare och valda är annorlunda i fråga om
Europaparlamentet, och dessa val gäller övernationellttrots att ett

har valkampanjerna vanligtvis handlat nationella frågororgan, om
och bedrivits det gällde nationella parlamentsval. I de få fallsom om
där valen till Europaparlamentet sammanfallit med nationella val
tycks också de först nämnda helt ha kommit i skymundan.

Inom EG pågår syftar till förändra valsystemetatten process som
inför nästa val. Som del detta arbete har det också inomen av
Europaparlamentet förslag till hur många ledamöterpresenterats ett
eventuellt tillkommande länder kan tänkas få. För Sveriges del har
antalet beräknats till 21 ledamöter. Från svensk sida har inför
medlemskapsförhandlingama hävdats Sverige bör tilldelas 25att
platser i Europaparlamentet.

I Maastrichtfördraget artikel 8b stadgas alla medborgare iatt
unionen skall ha rösträtt och valbara i både kommunala val ochvara
val till Europarlamentet i det land de är bosatta i på villkorsamma

gäller för landets medborgare.som

Varje unionsmedborgare bosatt iär medlemsstat i vilkensom en
han inte är medborgare skall ha rösträtt och Valbar vidvara
kommunala val i den medlemsstat där han är bosatt, på samma
villkor medborgarna i den staten...som

2. Om inte följer artikel 138.3 och de bestämmelserannat av som
har antagits för dess tillämpning, skall varje unionsmedborgare som
är bosatt i medlemsstat i vilken han inte är medborgare haen
rösträtt och valbar vid val till Europaparlamentet i denvara
medlemsstat där han är bosatt, villkor medborgarnasamma som
i den staten...

12.2 Ett svenskt valsystem

Den första och kanske avgörande frågan ställa sig vidmest att
utformningen svenskt för val till Europaparlamentetett system ärav
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möjligtsåefter valsystem näraskall sträva ett somsommanom
Flerahelt skall konstrueras.efterliknar det nationella eller ett nyttom

ansluter till detför valsystem näraomständigheter talar ett somsom
intehelt identiskt valsystemanvänds på nationell nivå, även ettom

påverkar utform-vissa givna omständighetergår uppnå eftersomatt
på respektivefrämst talar för likartade valsystemningen. Vad som

möjliga mobiliseringfrämjasnivå därigenom störstaär att av
valdeltagande i valen till Europa-därmed högtvalmanskåren och ett

iinte känner igen sig det valsystemväljarnaparlamentet. Om som
avstår på grundde från rösta enbartutformas riskenär attattstor av

förefaller främmande.valmetodenatt
vid valen till Europapar-for lågt svenskt valdeltagandeRisken ett

bakgrund detändå högfår emellertidlamentet mot attavanses vara
samtidigtanordna riksdagsvalbli möjligtsällan kommer attytterst

svenska val-knappast troligt deneuropeiska valet. Det ärmed det att
fem år ellerutökas tillperioden till riksdagen kommer attatt man

till juni.för riksdagsvalet på höstenändra tidpunktenkommer att
därför hållas endastSammanfallande val kommer kunnaatt om rege-

till Europaparlamentet.samband med valringen utlyser val i ettextra
någotemellertid inte enbartSammanfallande valdagar behöver vara

länder, tidigareerfarenheterna från andrapositivt eftersom sagts,som
ihamnadå riskerartill Europaparlamentetvisar valen attatt

skymundan.
för val till Europa-skäl för anknytanäraEtt systematt ettannat

dettill vår riksdag ärtillämpas vid valtill detparlamentet attsom
de flestaordning tillämpasi linje med denförefaller ligga väl avsom

med deävensådan ordning överensstämmermedlemsstater. Enandra
föreslagits vid olikaEG-valsystemtill enhetligtförslag ett som

partival.inriktning på Ettproportionellt medtillfällen, dvs. ett system
flera partier blirdessutom tillproportionellt valsystem bidrar att

representation itill svenskvilket i sin lederrepresenterade tur en
Mångfalden och åter-partigrupper.flera Europaparlamentetsav

därmed.Europaparlamentet ökardebatt förs iföringen denav som
vid medlemskapSammanfattningsvis kommer alltså Sverige attett

blir femåriga parlamen-fall få 25 mandat, mandatperiodemai bästa
hållas under försom-valen kommerinte upplösas ochkan atttet

röstberättigade ochfyllt 18 år kommerAlla att varasommaren.
tjänstemänregeringar liksom högremedlemsstaternasledamöter av

valbarhet tillkommer allaochinom blir inte valbara. RösträttEG som
förhållandeni Sverige.och bosatta Dessamedborgare i unionenär

får givna.påverka dekan Sverige knappast utan anses vara
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EGs valsystem verkar, gällernär det inslag personval, snarastav
utveckla sig minskat sådant inslag, medan det svenska går imot ett

riktning. De förändringarmotsatt kan komma göras detattsom av
svenska valsystemet i rikning ökat personval bör emellertid ävenmot

förgälla valet till Europaparlamentet likhet eftersträvas mellanom en
valen till riksdagen och till Europaparlamentet.

De flesta medlemsstater har, vi konstaterat, valt så långtattsom
möjligt anordna val till Europaparlamentet på liknarsätt detett som

gäller vid de nationella valen. Alla länder har emellertid tvingatssom
till vissa modifikationer. Det finns for Sveriges del anledning att
särskilt beakta två sådana möjliga modifikationer. Den gällerena
fasthållande eller vid rådande fyraspärrsystem i helaprocent
landet eller tolv i valkrets. Den andra gäller upprättandeprocent en
eller antal Valkretsar det fåtal mandat Sveruigeett trots attav som
begår 25 naturligtvis inte för skapa särskilt mångautrymme attger
Valkretsar proportionellt valsystem skall tillämpas.ettom

Vi har, när det gäller spärren på fyra vid val till riksdagen,procent
för föreslå den också tillämpas vid valen till Europapar-stannat att att

lamentet. Ett de centrala för införande spärr saknarargumentenav av
visserligen aktualitet vid dessa val. Det underlätta regeringsbil-är att
dandet något begränsa möjligheten för små partier vinnaatt attgenom
säte i parlamentet. finnsDet emellertid, enligt vårt sätt att se, en
serie andra talar för bibehållande fyraprocents-argument som av en
spärr.

Ett viktigt för bibehållande fyraprocentsspärr vid valargument av
till Europaparlamentet självfalletär vår ambition så mycketatt som
möjligt anknyta reglerna för val till detta tillrepresentanterav organ
dem gäller för tillval den svenska riksdagen. Det budskapsom som
skall förmedlas till väljaren är valet till Europaparlamentet äratt av

vikt tillvalet riksdagen.samma som
Ett för bibehållande fyraprocentsspärr valenvidannat argument av

till Europaparlamentet risken för Valdeltagandet blirär äratt stor att
lågt. I Danmark, vanligen har högt deltagande i valet tillettsom
folketinget, har det genomsnittliga deltagandet i valen till Europapar-
lamentet 48,8 skullevarit så lågt valdeltagandeOm ettprocent.
komma räcka med stödbli vanligt i Sverige, skulle det kunnaävenatt

ungefär 70 000 1991 års riksdagsval, dvs.väljare beräknatav
cirka vinnade röstberättigade, för parti skulleprocent att etten av
säte i Europaparlamentet. Tillämpas på fyraspärr procent aven
giltiga röster visar röstbe-kalkyl två deatt runt procentsamma av
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iför plats detta Enrättigades skulle kunna räckaröster organ.en
kan dock motverkaför Sverige traditionella slagsådan dettaspärr av

väljarstöd vinnermobiliseratpartier med mycket litet lättettatt men
proportionella valsystemet, medi Europaparlamentet. Detsäte parat

fragmenteringbidragit tilllågt Valdeltagande, har överhuvudett aven
Tyskland och Frankrikeipartistrukturen Europaparlamentet. t.ex.

nationellafler partier än i sinai Europaparlamentetrepresenteras av
förekomstenparlament, spärrar.trots av

bibehållande fyraprocentsspärrförEtt ytterligare argument av en
från val tillVäljarmobiliserande. Erfarenhetenkan verkaår denatt

åter-kan Verkariksdagen visserligen spärrenden svenska är att
också vilket här framstårkanhållande på sympatisörer denmen -

i opinionendraghjälp de partiersärskilt viktigt tjänasom som-
ligger den magiska gränsen.närasom

Valkretsar vidfrågan bibehållandeVi har, det så gällernär avom
föreslåockså forValen till Europaparlamentet, att ettattstannat

härvidlag fårtillämpas. Vårt förslagmed Valkretsar skallsystem en
12.2.l.utförlig motivering nedan i avsnitt

12.2. Valkretsindelning1

sig bäst illustre-Valkretsar låterfrågor medDe ett system resersom
hjälp några enkla beräkningar.medras av

irikspartiemaeffekterna för de störredet följandeI presenteras
valkretsflera respektive endastSverige valsystem mednär ett en

BeräkningarnaVal till Europaparlamentet.tillämpas vid tänktett
framgångsval förValtillfällensiffror från två olikabygger på ett-

icke-socialis-framgångsval för detsocialdemokraterna 1982 och ett
1991.tiska blocket

valsystemalltså gjorts för två huvudtyperBeräkningar har ettav -
har dessutomValkretsindelning. Utgångspunktenmed och ett utan

skall anknyta såtill EuropaparlamentetVarit för Valatt ett system
jämkaderiksdagsvalen.möjligt till det gäller i Dennära som som

fördelning mellandärför mandatensuddatalsmetoden har använts när
uppnåttde partierräknats fram. Endastpartier och Valkretsar som

beräkningen. Allamedtagits ifyra avgivna harde rösternaprocent av
giltiga dvs.på avgivna röster,beräkningar har dessutom gjorts

utgångspunkt har varitinte medräknade. Enblankröstema är annan
Europaparlamentet.få 25 mandat iSverige kommer attatt

antaletVarit bestämmasvårighet i denna översikt harEn särskild att
med Valkretsar är,indelning. ProblemetValkretsar och deras som
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bekant, de leder till strikt proportionell fördelningatt att en av
mandat mellan partierna inte blir möjlig och fler Valkretsar som
används desto större blir avvikelsen. syfteI så långt möjligtatt som
bevara proportionell fördelning, eftersomoch 25 mandat inteen
räcker till så många Valkretsar, har vi valt låta valkretsaltemativetatt
omfatta endast Valkretsar.tre

Frågan blir sedan hur dessa Valkretsar skall konstrueras. Dettre
nuvarande valsystemet bygger på läns- och kommungrânsema och
dessa har därför också här valts utgångspunkt för indelningen.som
De valkretsama för för mellerstatre och för södraen norra, en en-
Sverige har konstruerats i försök anknyta till föreställningenett att-

Sverige består Götaland, Svealand ochatt Norrland. Denom av
exakta indelningen framgår 2.tabellav

Tabell 2. Valkretsindelning

Götaland Svealand Norrland

Jönköping Stockholm Kopparberg
Kronoberg Uppsala Gävleborg
Kalmar Södermanland Våstemorrland

ÖstergötlandBlekinge Jämtland
Kristianstad Gotland Västerbotten
Malmöhus Värmland Norrbotten

ÖrebroHallands
Göteborg Bohus Västmanlandg
Älvsborg
Skaraborg

Denna indelning stämmer kanske inte helt med uppfattninggängse om
vilka delar Sverige tillhör Götaland, Svealand och Norrland.av som
Men principen bör valkretsama skall anknyta till kändattom vara en
indelning landet och ha ungefär befolkningsunderlag, kanav samma
indelningen knappast ske på något Resultatet blirsätt. ändå inteannat
helt tillfredsställande. Trots Kopparbergs lån i detta fall haratt
räknats till Norrland har valkretsdenna väsentligt lägre andel
röstberättigade, framgår tabellsom av

Tabell 3. Antalet röstberättigade giltiga i 1982 1991 årsoch och valröster

Röstberättigade Giltiga röster

Valkrets 19911982 1991 1982

Götaland 2 659 345 530608 972 2 737 2 370 038 2
Svealand 3582 396 580 536 930 2 168 837 2 1642
Norrland 125 441 138 015 727 960 8731 1 818 1

Summa 6 130 993 6 413 407 554 602 470 7615 5
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valkretsama blir så dedenna indelning ärProblemet med stora attatt
den närhetförtroendevalda. Därmed kanför debli ohanterligakan

valkretsindelning tänktärväljare och valdautebli mellan attensom
gynna.

medEuropaparlamentetval tillförst vilket resultatVi skall ettse
på fyramedvalkretsindelning och spärr procentsystem utanett aven

tilli valenväljarna hade röstatskulle fåavgivna röster somom
då ha25 mandaten skulle1991.1982 respektive Deriksdagen

uddatals-jämkadeföljande denpartierna enligtsig mellanfördelat om
tillämpades.metoden

valkretsindelningingenfördelning partier4. Mandatens överTabell om
tillämpas

19911982 ValetPartier Valet

1012S
66M
24C
22Fp
lV 1
20Kds
2Nyd -

0 0Mp

2525Summa

riksdagspartier ha fåttsamtligatabell 4 skulleframgårSom av
jämförelsetal använtsEuropaparlamentet. Derepresentation i som

bilaga 3.framgår av
utformaställa sig villförsta fråga börDen ettom manman

många skall tilldelashur mandatvalsystem med Valkretsar är som
falletstår varandra. I detTvå alternativ härvarje valkrets. mot ena

fördelasi det andralika många mandat,varje valkretstilldelas
finnsmånga röstberättigade det iproportionellt efter hurmandaten

fall.tillämpa i vårtförsta alternativet gårDetvarje valkrets. att
tredje 8,dendå måste få färre mandat äneftersom två Valkretsar

fördelning mandatenmedföra denalternativet bör9. andraDet av
betydligtmetodfår med dennavisas i tabell Norrland senaresom

övriga två valkretsama. Intressant ärdefärre mandat än nog
likformigabefolkningen såomflyttningama inomochtillväxten pass

vid bådablir densammamellan valkretsamamandatrordelningenatt
valkretsindelningSverigenationell nivå används ivaltillfállena. På en

i varjeröstberättigadeefter antaletmandat bestämsdär antalet
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valkrets. Fördelningen tillmandaten valkretsama vid val tillav
Europaparlamentet bör därför efter princip.ske samma

Vid beräkning hur många mandat skall föras till varjeen av som
börjarvalkrets med beräkna hur många röster krävs förattman som

25erhålla de mandaten utifrån antalet röstberättigade.att ett av
röstberättigade i valet 1991 6 413 407Antalet tabellsevar personer

3. Divideras det antalet med 25 mandat erhålles kvot 256 536.en av
antal röstberättigade bildar sedan utgångspunkten förDetta avgöraatt

mandat skallhur många tilldelas varje valkrets. I Götalandt.ex.som
fanns vid 1991 2 737 659det års val röstberättigade se tabell 3.

256 536Divideras det antalet med erhålles kvoten 10,67. Det innebär
Götaland bör tilldelas minst tio mandat. Den mandatfördelningatt

följtskulle ha det totala antalet röstberättigade och derassom av
fördelning 1982mellan valkretsarna i och 1991 års val framgår av

5.tabell

Proportionell mandatfördelningTabell mellan valkretsarna

1982 1991Valkrets

Götaland 10,641l 10,67l1
Svealand 9,77 10 9,89 10z 2
Norrland 4,59 4,594 4

Summa 25 25

Götaland och Svealand sitt eftersommandat dessaextrages var
Valkretsar vid båda valtillfällena har det överskottet 0,64största och
0,77 0,89.0,67 ochresp.

denna princip,Prövas med Valkretsar och med antalet mandattre
fördelade mellan dessa i förhållande till antalet röstberättigade,
framträder följande bild 6.tabell

ValkretsaranvändsTabell Mandatens fördelning partiermellan när tre

1982Valet

Valkrets S C SummaM Fp V

Götaland 5 3 2 O1 11
Svealand 5 3 01 1 10
Norrland 3 0 1 0 0 4
Totalt 13 6 4 25l l
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1991Valet

S C SummaValkrets M Fp Nyd Kds

Götaland 5 3 71 1 1l-
Svealand 3 104 1 1 1 -
Norrland 3 41 - -- -
Totalt 12 2 2 257 l l

princip vid fördelningMed denna mandat det störstaav gynnas
partiet 1982 års valresultat används. Socialdemokraterna ochnär

årsModeraterna med 1991 valvind och får alltså bättregynnas
utdelning i mandat de skulle ha fått landet hade betraktatsän om som

enda valkrets. missgynnade partierna Folkpartiet 1982 ochDe ären
Demokrati, 1991.Ny Kds och Vänsterpartiet

uppträder i praktiken denna tillämpasDe när metod ärspärrar som
Väsentligt fyraprocentspärren.högre än

giltiga för sistaTabell Procentandel mandatetröster närta treattav
Valkretsar används
År Götaland Svealand Norrland

6,6 6,5 14,91982
5,5 6,4 12,81991

medSammanfattningsvis Visar denna undersökning valsystematt ett
nuvarande riksdagspartierna,Valkretsar, det gäller denär gynnar

missgynnarSocialdemokraterna och i någon mån Moderaterna samt
riksdagspartierna. gäller de övriga riksdags-de minsta Når det

komma med generellapartierna det svårareär utsagor.att mer
fåFolkpartiet liberalerna Verkar kunna lika många mandatt.ex.

Valkretsar används. valsystem med flereller Ett änoavsett treenom
ytterligare.Valkretsar skulle partierstoratre gynna

stått Valkretsar ochVårt Val har mellan med medett system tre ett
sinaingen Valkretsindelning. Båda harendast dvs. systemenen -

fördelar nackdelar. Viktig fördel med flera valkrets äroch En än en
gäller för Val till riksdagen,Valsystemet blir likt detatt en annansom

för väljare Valda.regional förankring kan bli tydlig ochVissatt en
för övrigt Väl med desist nämnda förhållandet kan sägas stämmaDet

sida regionernasframförs från gemenskapernasambitioner omsom
förefaller också rimligt konkurrensenEuropa. Det anta attatt om

partierna Valkretsarmandaten ökar såväl inom mellan närsom
förekomma, något i sintillämpas dvs. flera listor kan tursom
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intresset allmänheten för delta imöjligen kan öka hos valet.att
finns alltså såväl fördelar nackdelar med ellerDet treensom

Valkretsar. detta val behöver emellertid inte bli antingenI svaret ett
eller. svenskt valsystem till Europaparlamentet skulle kunnaEtt
utformas kombinera proportionalitet vid fördelningenattgenom av

fyraprocentsspärrenmandaten mellan partier medpasseratsom
valkretsindelning mandaten skall fördelas inom partierna.när Detta

fördelningenmöjligt vid beräkningen mandatenär man av avom
mellan partierna betraktar landet enda valkrets och, dennärsom en
fördelningen klar, placerar varje mandat i valkrets. såledesår Nåren

varjeväl beräkning har skett hur många mandat parti harav somen
andra beräkningsomgång för fastställaerhållit vidtar i vilkaatten

partiernas mandat skall placeras.Valkretsar Dennasom senare
fördelning hur starkt varje parti i de olika valkretsarna.beror ärav
Partierna får alltså sina mandat placerade i den del landet därav
deras röststyrka starkast, vilket inte nödvändigtvisär årsom

fåttdetsamma där parti flest Metoden liknar denröster.ettsom som
fördelas vidanvänds utjämningsmandaten val till landsting ochnär

riksdag. .
1982Låt med hjälp och 1991 års riksdagsval försökaoss av

fungerar vilkaillustrera hur metoden och problem kan uppstå.som
Sverige indelat 25Utgångspunkten är är i Valkretsar ochatt tre att
Antaletmandat skall fördelas. röstberättigade i valen 1982 och 1991

vidare mandatfördelning där Götaland erhöll Svealand 1011,gav en
förstaoch Norrland 4 mandat. I omgång, för få fram fördel-atten

tillämpas emellertid ingenningen mellan partierna, valkretsindelning
enda valkrets. Vid användandet denlandetutan ses som en av

jämkade uddatalsmetoden mandatfördelningen mellan partiernablir
den framgår fastställttabell 4. Därefter, när det hur mångaärsom av

partimandatenmandat varje parti har fått, fördelas de tresom
valkretsama och då i bästa fall så antalet mandat i de val-att tre
kretsama blir 1011, respektive 4.

fördelningMen för kunna Valkretsar måstegöra denna överatt en
för beräkna regionala röststyrka konstrueras.metod partiernasatt

Eftersom fler invånareGötaland och Svealand har betydligt än
Norrland skulle troligen alla mandaten hamna i dessa Valkretsar om

enbart hänsyn till jämförelsetalen. I detta fall räknas därförtogman
fram kvot för partierna i varje valkrets. kvot erhållsDennaen genom

antalet giltiga divideras med antalet mandat valkretsenrösteratt som
för fåhar tilldelats. Götalands giltiga delas med 11röster t.ex. att
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fram mått på hur många parti måsteröster uppnå förett ett attsom
mandat, därefter divideraserövra varje partis röstetal med dennaett

kvot. Götaland hade i 1991 års val 2 345 530I giltigaavgettpersoner
och detta tal divideras fårröster, när med 11 kvoten 213 230.man

Detta tal alltså det minsta antal partiär röster bör uppnå förettsom
de elva mandaten i Götaland. Socialdemokraterna fick iatt ta ett av

834 246 giltigadenna valkrets röster, och denna dividerasnär summa
med 213 230 blir kvoten 3,91 vilket här används mått påettsom

regionalapartiets styrka. Socialdemokraterna borde alltså i denna
3,91valkrets erhålla mandat. Hur denna metod skulle fallitha förut

övriga partier vid 1991 1982 års framgårval tabell 8.resp. av

Tabell Partiernas regionala röststyrka och mandatfördelning vid 1991
1982och års val

1982Valet

Val- Summa
krets S CM Fp Nyd Kds V Mp mandat

Göta- 5 3 2 1 11
land 4,70 2,79 1,87 0,73 0,23 0,48 0,17-
Svea- 5 3 1 1 1 11
land 4,25 2,65 1,25 0,57 0,14 0,64 0,18-
Norr- 2 l 3
land 2,13 0,55 0,73 0,18 0,09 0,25 0,06-
Summa
mandat 12 6 24 0 0l 25-

1991Valet

Val- Summa
krets S M C Fp Nyd Kds V Mp mandat

Göta- 4 3 l 1 1 1 11
land 3,91 2,53 1,02 0,95 0,76 0,92 0,40 0,35

Svea- 4 2 1 1 1 11
land 3,58 2,48 0,64 1,03 0,73 0,61 0,48 0,38

Norr- 2 1 3
0,51 0,45land 1,89 0,31 0,20 0,26 0,23 0,12

Summa
2 210 6 2 2mandat 1 0 25

fasta mandat iRisken med använda valkretsarna detär kan ledaatt att
till alla eller många partier vinnerde mandat gör det iatt av som

valkrets varvid mandaten inte räcker till. sådanI situationsamma en
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måste därför avgöras vad är viktigast strikt proportionellsom en-
fördelning mellan partier huvud berättigadeöver är till mandatsom
eller mellan Valkretsar. Enligt vår mening det viktigareär denatt
proportionella fördelningen mandat mellan partierna upprätthållsav

denän mellan valkretsama. Den fördelning mandaten görsav som
mellan valkretsarna inför varje val blir därför i första hand ett
riktvärde, i bästa fall uppnås. vissEn avvikelse från dettasom
riktvärde kan emellertid bli nödvändig när partiernas styrka och
mobilisering valmanskåren markant skiljer sig mellan val-av
kretsarna.

bådeI 1982 och 1991 års val alltså riktvärdetår detsamma, dvs.
11, 10 och det kunde ha varit olika riktmärken be-men om
folkningstillväxten eller omflyttningen inom befolkningen hade lett till

sammansättning de röstberättigade inom de regioner-treen annan av
Som framgår tabellerna går det inte helt förena kravet påattna. av

proportionalitet mellan partierna och valkretsama varken i 1982 eller
1991 års val. En korrigering måste bådai fallen tillgöras förmån för
Svealand på bekostnad Norrland. Det förhållandet kan naturligtvisav
skapa viss osäkerhet också öka motivationen hos väljarna atten men
gå till valunoma samtidigt partierna får intresseett attsom av
mobilisera sin valmanskår.

Denna kvotmetod dock inteär det enda sätt finns för attsom
beräkna partis regionala styrka. På försök har därför ävenett
dHondts metod använts. Denna metod hänsynstörre tilltar
partiernas inbördes relation vid beräkningen den regionala styrkan.av
Användandet d Hondts förefallermetod emellertid leda tillattav en
starkare avvikelse från det angivna riktvärdet 10, 4 vid11, för-
delningen mandaten mellan valkretsama, varför kvotmetoden iav
detta sammanhang föredra.är att

12.2.2 Rösträtt och valbarhet

En fråga hurär de medborgare i andra medlemsstater ärannan som
bosatta i Sverige kan blirösträtt och valbara i det svenska valetges
till Europaparlamentet. Eftersom det enligt gällande lagstiftning inte
är tillåtet hämta uppgifter folkbokföringen med avseende påatt ur
nationalitet, måste lagändring ske särskild vallängd skallen om en
upprättas för medborgare i de övriga medlemsstaterna. Det i ochvore
för sig möjligt använda vallängd vid de kommunalaatt samma som
valen. Men det skulle i så fall innebära icke svenska medborgare,att

inte heller är medborgare i någon medlemsstat, fick tillrösträttsom
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i Sverige i år.de har varit bosatta MotEuropaparlamentet tre enom
finns det visserligensådan utvidgning rösträtten och valbarhetenav

gemenskapsrättsligt förbud. En invändning kaninte något som resas
kvalifikationstid förordning år väl långsådan år äratt tremot en en

Maastrichtfördraget finnsi medlemsstat. Ibosattatt anses som en
skallinget efter hur lång tidemellertid uttalat en person ansesom

förhandlingar mellan med-i medlemsstat. Framtidabosatt ensom
i dettafår förutsättas klarhet avseende. Enlemsstatema närmarege

invändning riktas använda de kommunala röst-kan mot attsomannan
sådan ordningvid val till Europaparlamentet ärlängdema att en

förefallerfrån gäller vid val till riksdagen. Detavviker den som
på den Övemationella nivån ha generösa röst-inkonsekvent att mer

vid val tillvalbarhetskriterier de tillämpasoch änrätts- ettsom
vidare tilläggas de nuvarandeparlament. skallnationellt Det att

inriktade med-inte heller förefallermedlemsstaterna att attvara ge
vid till Europaparlamentet.i icke medlemsstater valborgare rösträtt

framtidaföreskrift medborgare i denMaastrichtfördragets attom
olikaoch röstberättigade i deockså skall både valbaraunionen vara

konsekvenser förlokala val har i detta skede ingamedlemsstaternas
med-val har icke svenskavalsystemet. Till kommunaladet svenska

framförändring kan dock längreredan En vissborgare rösträtt. vara
boende precise-innebörden begreppetpåkallad den närmarenär av

rats.
långtvalsystem såefter enkelt valsystem ochSträvan ettett som

på nationell nivå talar förmöjligt liknar det redan finns attsomsom
gällervid riksdagsvaletttillämpas när det röst-kriterier somsamma

valbarhetsålder.ochrätts-

överväganden12.3

för Sverige väljs ledamöterviktigt de företrädareDet är att somsom
möjliga legitimitetmed ochEuropaparlamentet kan störstaageraav

såför valystemet bör utformas valdel-auktoritet. talarDetta att att
möjligt. Flera de faktorer normaltblir så högttagandet av somsom

det gäller val tillvaldeltagande saknas närverkar för högtett
regeringsmakten. hellerkampen InteEuroparlamentet, t.ex. om

hållas med valentill Europaparlamentetkommer valen gemensamtatt
till riksdagen.

viktigt tvåuppnås detvaldeltagande skall kunna ärOm högt attett
utformas på för med-valsystemetuppfylls. det förstakrav För ettatt

det andraoch välbekant sätt. Förborgarna något så när enkelt att
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valsystemet utformas så i huvudsak väljarnas partisympatieratt
återspeglas i fördelningen mandat till Europaparlamentet. Det ärav
likaså viktigt de politiska partierna uppfattaratt valsystemet som
legitimt i den meningen de tycker det är meningsfulltatt att att

väljarna gå till valumorna.attuppmana
Två omständigheter är därför särskilt angelägna beakta vidatt

utformandet svenskt för val till Europaparlamentet.ett system Denav
är konstruera valsystem så långtatt ett möjligt är liktena som som

det tillämpas vid val till riksdagen. Den andra är åstadkommasom att
valsystem leder till bredastett möjliga anslutning bland desom

nuvarande riksdagspartierna. För nå så bred anslutningatt en som
möjligt måste därför valsystemet innehålla viss flexibilitet taren som
hänsyn till partierna dels har olika traditioneratt vid nomineringen av
kandidater, dels kan ha olika uppfattningar vad valet till Europa-om
parlamentet handlar om.

Det framträdande draget i detmest svenska valsystemet på nationell
nivå är strävan till strikt proportionell fördelning mandaten en av
mellan de partier överskrider spärren på fyra i landetsom procent

helhet. Genom användandet utjämningsmandaten åstad-som av
kommes, förekomsten 28 Valkretsar,trots också detta i dag. Enav
tydlig strävan märks alltså kombinera förekomsten Valkretsaratt av
med långtgående proportionell mandatñrdelning. Något krav påen

riksdagsman skall bosatt iatt den valkrets han eller honen vara som
finns emellertid inte.representerar

Det valsystem här föreslås anknyter till dessa grundläggandesom
principer för hur det nationella valsystemet är uppbyggt. Men
eftersom Sverige inte beräknas få tjugofemän platser i Europa-mer
parlamentet, måste något annorlunda metod tillämpas vid mandat-en
fördelningen iän med utjämningsmandat.ett system

Genom fördela mandaten i två omgångar, förstatt mellan partierna
och sedan inom partierna, kan ordning åstadkommas mycketen som
liknar den gäller för riksdagen. Vid fördelningen mandatensom av
mellan partierna landet enda valkrets. Men i den andrases som en
omgången, när mandaten skall placeras inom partierna, tillämpas ett

med Valkretsar. Metoden liknarsystem den gäller vid for-tre som
delningen utjämningsmandaten till riksdagen.av

Om inte på sätt gäller vid riksdagsvalet ställerman samma som- -
något krav på bostadsband för de nominerade kandidaterna, uppnås

mycket flexibelt inom vilket partiernas skildaett uppfattningarsystem
innehållet i valet till Europaparlamentet kan komma till uttryck.om
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består valkretsarvisserligentillämpasvalsystemOm ett memavsom
parti intedetbostadsband finns, kanpådär inget krav atsom anser

vallistamed och ivärde gå till valValkretsar är sammaenav
valkrets-i praktiken upphävapå detValkretsar och sättetsamtliga

vidpartier sigför övrigt vissaanvändermetodenDensystemet. av
självtfrihetfår alltså på detta sättVarje partiriksdagen.val till att
ej.ellermed Valkretsartillämpadet villbestämma systemettom

skulle däremotfler valkrets,förbud änomvända,Det motett en
nomineratdetydligt vill markera, närpartierdet svårt förgöra som

flera.regionbestårSverige intekandidater,sina utanatt avav en
valkretsindelningpartiernaförblir således störreValfriheten om en

omvända.föreskrivs detän
riksdagen börvalbarhetskriterier tillochrösträtts-Samma som

måste dockmodifikationenmöjligt tillämpas. Denså långtdessutom,
valbaraövriga medlemsstaterna är ochi demedborgaregöras ävenatt

i Sverige. Dettade bosattaförutsättning ärröstberättigade, under att
kravvallängd upprättas. Detytterligarekrävakommer att att enen

i ochskall ha rösträtti unionenfinns medborgareatt varaomsom
bosatta leder dock iland där de ärkommunala val i dettillvalbara

förändringaruppkommernågra behovskede inte tilldetta att avav
i Sverige harmedborgare bosattaUtländskasvenska valsystemet.det

kommunala valen.i deredan rösträtt
så långtvalsystemföreslår alltsåSammanfattningsvis ett som

proportio-till riksdagen, dvs.gäller för valmöjligt liknar det ettsom
med isärskild spärrValkretsar ochvalsystem mednellt samt

rösträttskriterier.ochvalbarhets-huvudsak samma
inte någotvi såledesinledningsvis förutskickat lämnarvi redanSom

Europaparlamen-föreskrifter val tilldetaljeradeförslag till ommera
4till 8 kap. § RFtilläggföreslår vi detDäremot ettatttet. genom

lag.meddelassådana val skallbestämmelserklargörs att genomom
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13 Folkomröstningen i EG-frågan

Sammanfattning Vi lämnar inte några uttryckliga förslag om
vilket slag folkomröstning bör hållas eller när den börav som om
äga Vi konstaterar folkomröstning formellt kanattrum. en vara-
antingen rådgivande eller beslutande. En rådgivande omröstning
kan hållas när helst riksdagen bestämmer så skall ske ochatt
gälla varje fråga riksdagen väljer underställa folket. Enattsom
beslutande folkomröstning däremot kan endast äga i sambandrum
med riksdagsval och kan, i detta sammanhang gälla förslagaett
till grundlagsändring, b frågan godkännande avtal medom av
EG eller fråganc överlåtelse beslutsbefogenheter till EG.om av

Vi det viktigtär oberoende vilken formatt,anser av av-
omröstning väljs, klara alternativ ställs varandra.motsom
Omröstningen bör alltså gälla eller NejJa till handlingslinje.en
Det dessutom fördel den kunde gälla frågan ettvore en om om
medlemskap, baserat på fárdigförhandlat förslag till avtal.ett

Vi har enligt våra direktiv överväga de frågor kanatt som vara
aktuella inför eventuell omröstning Sveriges medlemskap ien om
EG. Detta uppdrag har vi inte uppfattat innebära uttryckligenatt
föreslå folkomröstning och exakt tidpunkt för hållande dentyp av av

väl diskutera olika problem i samband med omröstning iattmen en
EG-frågan. beslutEtt och tidpunkt bl.a.är avhängigt hurtypom av
Sveriges medlemskapsförhandlingar kommer utveckla sig.att

13.1 Vår omvärlds folkomröstningsinstitut

Ett antal länder har under detta sekel, med traditioner gårstort som
tillbaka till tidigare århundraden, anordnat folkomröstningar. En del

dessa folkomröstningar har iscensatts auktoritära regimerrentav av
med klara begränsningar i medborgarnas möjligheter uttala sigatt om
olika alternativ, andra har iägt demokratier vår typ.rum av

I dag detär tämligen få demokratier folkomröstningarharsom
normalt inslag över hela det politiska tältet. Till dessaettsom

politiska -hör Schweiz och dussintal nordamerikanskasystem ett
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delstater. Andra demokratier förutsätter dock uttryckligen folkom-
röstningar inom begränsade politikområden. Ett sådant område är
konstitutionell politik. påExempel länder denna medart,av senare
inbördes något olika regler, Danmark,är Frankrike och Irland.
Slutligen finns det demokratier folkomröstningar utgörutan attsom,

normalt inslag hela det politiska livet elleröver uttryckligenärett
förutsätta inom vissa politikområden, ändå över tid har kommit att
anordna eller fler folkomröstningar. Vi självautgör exempel påetten

sådant land. Slutligen är det få väletablerade demokratierett ytterst
aldrig i sin historia har haft folkomröstning. Nederländernasom en

är exempel på sådant ovanligt land.ett
Folkomröstningar kan, såsom redan indirekt framgått detav

föregående, olika Man brukar bl.a. skilja dels mellantyp.vara av
obligatorisk och fakultativ, dels mellan rådgivande och beslutande.
Det förra utgår ifrån det i gällande författning finnsmotsatsparet om
stadgat folkomröstning i viss fråga måste ellerägaatt en en rum om
den i stället kommer till stånd så frivilligt adsägaattettgenom
hoc-betonat beslut. Det utgår i sin ifrånmotsatsparet tursenare om
det resultat folkomröstning leder fram till endast har karaktären av
råd eller det i sig bindande. Skiljelinjen rådgivandeär mellan ochom
beslutande folkomröstningar i sig mindre distinkt den mellanär än
obligatorisk och fakultativ. folkomröstning rådgivandeEn ärsom
kan ändå sin samtid i hög grad uppfattas beslutande därför attav som

förväntasden binda formellt folkomröstningde beslutande; en som
beslutande definitivär kan å andra sidan uppfattas icke i densom

meningen den i mindre avlägsen framtid kan följaselleratt en mer
folkomröstning fram beslut.leder till ett motsattav en ny som

Det har länge förts förs fortfarandeoch i många länder- -
principiellt upplagda debatter för- och nackdelar folkom-med ettom
röstningsinstitut. finnsDet oftaantal upprepade både förett argument
och emot.

Tre för brukar särskilt ofta utvecklade. folk-Enaargument vara
omröstning, alltså erbjuder den enskilde möjligheter direktatt tasom
ställning i fråga, framstår både medborgerligt uppfostrandeen som
och demokratiskt vitaliserande. b folkomröstningEn vidare, justger

den enskilde uttryckligen och direkt tagit ställning iattgenom en
fråga, stark legitimitet det beslut baserar sig på omröstningen.som
Den utgör därmed högre form demokrati denänen av som repre-

i och för sig representantiv församling. folkom-c Ensenteras av en
röstning kan slutligen i parlamentariskt fastlåsta lägen, där partier inte
bara är mellan sig också inom sig, verka förlösande. Deutanoense
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enskilda medborgarna kan, eventuell partitillhörighet, bi-oavsett egen
dra till avgörande i någon riktning kommeratt till stånd.ett

Det finns också ofta utvecklade folkomröstningartre argument mot
folkomröstninga En tvingar de enskilda medborgarna ställningatt ta

till konkreta frågor kan svårbedömbara och de intesom vara som
uppfattar sig ha tillräckliga kunskaper Institutet kan därmedom.
befordra ansvarslöshet i det politiska beslutsfattandet. b folkom-En
röstning leder lätt till viss brutalitet i beslutsfattandet och försvårar
kompromisser i politiken. Det är majoritet vinner ochen som en
minoritet förlorar alldeles grad haroavsettsom av engagemang som
funnits hos dem deltagit i omröstningen. folkomröstningc Ensom
kan slutligen komplicera det parlamentariska livet regeringom en
förfäktat ståndpunkt majoritet folket visat sig ogilla ien som en av
folkomröstningen och regering det oaktat fortfarande åtnjutersamma
förtroende hos parlamentets majoritet. Institutet kan på så sätt skapa

konflikt mellan folkmajoritet och parlamentsmajoritet i speciellen en
fråga.

Oavsett denna ständigt pågående debatt för-typ och nack-av om
delar med folkomröstningar har institutet sådant kommit till ökadsom
användning under de decennierna. En del förklaringen tillsenaste av
denna ökade användning ligger just i den europeiska integrationspro-

Hitintills har inte mindre än tolv folkomröstningar anordnatscessen.
haft anknytning till den europeiska gemenskapens både utvidg-som

ning fördjupning.och Danmark och Irland har bägge hållit tre
omröstningar den första gällde själva anslutningen bägge hållna
1972, den andra gällde gemenskapernas fortsatta utveckling, den
tredje gällde det i Maastricht beslutade förslaget till unionsfördrag.
Frankrike har anordnat två omröstningar; den andra i september 1992
gällde också Maastrichtfördraget. England, Italien och Norge har alla
hållit folkomröstning tvåDe första gällde respektive landsen var.

denfortsatta ställning inom gemenskaperna; tredje, den norska,
gällde eventuell anslutning till EG 1972. En dessa hittills hållnaav
tolv folkomröstningari EG-frågan, den ägde 1982, i motsatsrum var
till de övriga formellt regional Den gällde Grönlands utträdeart.av

EG. Ett flertal EG-folkomröstningama har varit rådgivandeur av av
den första och den tredje demart; anordnats i Danmark,av som

liksom alla de irländska, har dock varit formellt beslutandetre art.av
Det är uppenbart också framtiden kommer inrymma folkom-att att

röstningar har samband med den europeiska integrationsproces-som
Dels finns författningar uttryckligen förutsättersagtsen. som som
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inomrättslägetföljd förändringarfolkomröstningar aven avsom
fjärde folkom-sig förDanmark förberedergemenskapema. t.ex. en

siktarländer1993. Dels finns detunder årröstning i EG-frågan som
ratificering eventuellaoch deklareratmedlemskap attmot avsom

folkomröstning. Dit hörmåste kombineras medmedlemsfördrag en
Österrike.ochSverigebåde Finland, Norge,
konstitutionellt utvecklamönstersigtycker nästanMan ett nyttse

integrationsprocess iintensifieradparallellt medsig i Europa en
struktur ifederativnästintill pekar hänVästeuropa, mot enensom

folkomröstningar.justintensifierat utnyttjandeuppstårframtid, ett av

folkomröstningsinstitut13.2 Sveriges

fyrahistoria anordnatparlamentariskahitintills under sinSverige har
höger-vänstertrañkfrâgan1922,rusdrycksfrâganfolkomröstningar

folkom-kärnkraftsfrågan 1980.1957 En1955, pensionsfrågan och
femteblir alltså landetsmedlemskap i EGröstning kring vårt

parlamentariskttrekvartssekeldetfolkomröstning under ettsom
styrelseskick varit allmänt accepterat.

två principielltutformad,vår grundlag ärfinns, sådanDet nusom
folkomröstningolika typer av

8 kap. 4 § RF.omnämnd ifolkomröstningrådgivande1 En är en
bestämmer. Dentidpunkt riksdagenvid denOmröstningen äger rum

underställaväljerriksdagenfråga helstgälla vilkenkan attsomsom
folkomröstningar haranordnadefyra hitintillsmedborgarna. Alla

formellt rådgivandevarit denna art.settav

enligt 8 kap.reglerasfolkomröstning denär2 En typ somavannan
folkomröstning skallparagraf15 stadgas i dennaRF.§ Det att an-en

framställtsyrkande däromgrundlagsförslagvilandeordnas ett omom
tredjedelminstledamöter ochtiondel riksdagensminst en avav en av

folkomröstningbifall till yrkandet. Dennaledamöterna röstat typ av
får deVid omröstningenanslutning till val.får iendast äga somrum

vilandegodtar dethuruvida deförklaravid valethar rösträtt
flesta demdeej. Förslaget förkastatgrundlagsförslaget eller är avom

de till antaletförslaget ochdeltagit i omröstningen röstat emotsom
vidavgivit godkända rösterharhälften demflerär än somav

riksdagsvalet .
15 RF brukarenligt 8 kap. §folkomröstning reglerasDen typ somav

framlagdadetbetingatUttryckssättet ärkallas beslutande. attav
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förslaget uttryckligen förkastatär majoritet röstat och deemotom en
därtill till antalet flerär 50än dem avgivit godkändaprocent av som
röster vid riksdagsvalet. Sker inte detta den fråga varitupptas som
föremål för folkomröstning till slutlig prövning riksdagen. Alltsåav
riksdagen skulle å sidan kunna rösta framlagt förslagemot ettena
även majoritet medborgarna röstat för eller å andra sidanom en av
rösta för även nej-röstema i folkomröstningen flervarit änom
ja-röstema inte uppnått absolut majoritet mångaattmen genom
avstått från rösta. Det har dock framstått rimligt, dessaatt trotssom
befogenheter för riksdagen, karakterisera denna folkomröstningatt

beslutande.som
En beslutande folkomröstning denna kan enligt gällandetypav

grundlag gälla frågeställningartre

a En, 8 kap. 15 § RF direkt sikte på, gällertarsom sagtsom
ändring grundlag. Ett svenskt medlemskap i EG förutsätter medav
nödvändighet grundlagsförändringar.

b En fråga kan bli föremål för folkomröstningtyp ärannan av som
den kan härledas bestämmelsen i lO kap. 2 § RF riks-som ur om
dagens godkännande för riket bindande internationell överens-av
kommelse. Det stadgas i denna paragraf bl.a. följande.

Regeringen får ingå för riket bindande internationell överens-
kommelse riksdagen har godkänt denna,utan överenskom-att om
melsen förutsätter lag ändras eller upphäves eller lag stif-att att ny

eller den itas övrigt gäller i vilketämne riksdagen skallom
besluta.

i fallAr i första stycket särskild ordning föreskrivensom avses
för det riksdagsbeslut förutsättes, skall ordningsom samma
iakttagas vid godkännandet överenskommelsen.av

internationelltEtt fördrag, förutsätteri sig ändringari grundlag,som
måste alltså, inte grundlagen hunnit bli ändrad innan godkännandeom
skall ske, godkännas i form gäller för grundlagsändring.samma som

innebär,Det tredjedel riksdagen så beslutar, i dennaattenom av
situation kan också internationellt fördrag sådant föremålbliett som
för beslutande folkomröstning. Ett EG-fördrag tillhör självfallet denna
kategori

.
kanEn tredjec fråga slutligen bli föremål för be-typ av som

slutande folkomröstning 10 5 ochär den regleras i kap § RFsom
gäller överlåtelse organisa-beslutanderätt till mellanfolkligsom av

tion. Enligt gällande formulering kan överlåtelse beslutanderättnu av
bara ske i begränsad omfattning. En överlåtelse förutsätter beslut
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enligt de regler gäller för ändring grundlag. visser-Det sägssom av
ligen beslut i denna ordning inte kan avvaktas riksdagenkanatt om
besluta överlåtelse minst fem sjättedelar de röstande ochom om av
minst fjärdedelar ledamöterna förenar sig. Finns inte sådantre av en
majoritet för snabbbehandling beslutar därtilloch tredjedelen av
ledamöterna inte bara vänta över val också ordnaatt ett utan en
folkomröstning kring detta överlåtelseförslag, ja, då utlöses sådanen
folkomröstning så länge bestämmelsen i 10 kap 5 § RF gäller.

Sammanfattningsvis finns det alltså, under de villkor som ovan an-
ärenden enligt gällande regler kan bligetts, tre typer av som nu

föremål för beslutande folkomröstning i anslutning till allmännaen
val ändring grundlag, b godkännande internationellt fördraga av av

i förutsätter blidet sig grundlagsändring inte hunnit beslutadom som
överlåtelse beslutanderätt till mellanfolklig organisation.Csamt av

tvâ olika folkomröstning finns iDe omnämnda RFtyper av som
skiljer sig från varandra i fråga dem berättigade deltaär attom som
i dem. måste fortsättningsvis och ovillkorligen svenskMan vara
medborgare för i omröstning skalldelta den beslutande ägaatt som

samtidigt till riksdag tänka sigmed val kan rösträttrum men man
för utlänningar vid rådgivande folkomröstning bakgrundäven moten

inför kärnkraftsomröstningen 1980.de beslut fattades Iav som
folkomröstningslagen rådgivande folk-1979369 alltså reglerarsom
omröstningar fanns vid folkom-visserligen stadgat i 5 § rösträttatt
röstning tillkommer tillden röstberättigad vid val riksdag-som är

Riksdagen särskildabeslöt dock, på förslag regeringen, i denen. av
lag reglerade just kärnkraftsomröstningen, utlänningarattsom som

18 årvarit kyrkobokfördai riket i hela år och fyllttre senastsom
folkomröstningsdagen också skulle åtnjuta rösträtt.

Det finns uppenbara skillnader mellan rådgivande och beslutande
folkomröstning. principiella skillnad liggerDen i benämningarnasom
rådgivande respektive beslutande skall dock inte överdrivas. Ett

iutslag rådgivande folkomröstning kan de i riksdagenen represen-
terade partierna förhand uttryckligen förbinda sig följa. Attatt
efteråt sådant löfte demöverge skulle detta förutsätta görett som
synnerligen starka svekanklagelser. Ett utslag i beslutande folkom
röstning åhar andra sidan, såsom redan betonats, inte den entydiga
beslutskraft kanske skulle förväntat sig. Riksdagenha harsom man
nämligen också där det slutgiltiga så fort inteavgörandet absoluten
majoritet riksdagsvaletde i röstande nej i den samtidigasagtav
folkomröstningen.



SOU 199314 Folkomröstningen i EG-frågan 275

13.3 Principiella utgångspunkter

I den situation råder, när det gäller folkomröstning kringsom nu en
svenskt medlemskap i EG, framstår för principiellatre ut-oss
gångspunkter önskvärda.som

a En är EG-frågan helst inte får bli föremålatt för än folk-mer en
omröstning inför svenskt medlemskap. Antingenett skall det vara en
rådgivande folkomröstning eller beslutande, den typen senare en av
folkomröstning vi alltså inteännu har haft i vår parlamentariskasom
historia. Det framstår inte lämpligt medborgarna först skulleattsom
inbjudas i rådgivande folkomröstning sigatt uttala i EG-frågan och
därefter kanske tredjedel riksdagens ledamöter ändå ien av an-
knytning till 1994 års allmänna val vill utlösa beslutande folkom-
röstning de grundlagsändringart.ex. är förutsättning för riks-om som
dagens godkännande fördraget.senare av

b En principiell utgångspunkt för folkomröstning i EG-fråganannan
Omröstningenär klara alternativ bör ställasatt varandra. skall,mot

med hänsyn till det så starkt betonats den skall haatt avgörandeatt en
vikt, gälla Ja eller Nej till handlingslinje. En rådgivande folk-en
omröstning möjliggör självfallet för riksdagsmajoritet formuleraatten

flertal olika handlingslinjer.ett En beslutande folkomröstning enligt
8 kap. 15 § vilken möjliga ämnesområdenoavsett röstningentreav-
gäller inrymmer med nödvändighet bara två alternativ förkastande-
eller inte.

c En tredje principiell utgångspunkt är folkomröstningen helstatt
bör äga när medlemskapsförhandlingama väl är slutförda.rum
Självfallet skulle ha kunnat tänka sig folkomröstningman en som
hade gällt själva beslutet anhålla medlemskap i EG. Dennaatt om
möjlighet är emellertid överspelad. Vad kan diskuteras är attsom nu
antingen anordna folkomröstning medan förhandlingarna ännuen
pågår eller först när de lett fram till fördragsförslag. En folkom-ett
röstning, anordnad medan förhandlingarna pågår,ännu skulle i och
för sig kunna olika innehåll. möjlighetEn år godkännandet.ex.ges
eller icke godkännande förhandlingarna fortsätter. En sådanatt typav

rådgivande folkomröstning inrymmer dock lätt frestelse i olikaattav
alternativformuleringar hänge sig oklarheter. offentligaDen debatt

skulle föregå den skulle förmodligen också i hög grad bli fylldsom
spekulationer olika Slutligen finns självfallet också risk förart.av av

sådan folkomröstningatt skulle kunna utlösa beslutandeen senare
folkomröstning enligt de regler gäller för ändring grundlag.som av
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folkomröstning anordnad medanmajoritet, iAntag t.ex. att en en
EG-vånlig riktningförhandlingarna pågår, uttalar sig iännu atmen

sådanskepsis. Kan intesamtidigt minoritet vädrarstor enen
tredjedel riksdageisopinionsfördelning få följd att en avsom

fram 1994 bifaller yrkandeledamöter längre våren ett on- -
grundlagsändringzrfolkomröstning, kring deytterligare t.ex.en nu

förutsät-1994 års val antagandeskall vila och äröver envarssom
EG-anslutningning för riksdagen skall kunna godkännaatt en

13.4 Fristående folkomröstning eller

anslutning tillfolkomröstning i
1994 års val

diskussion förs konkretkan motiverat, innanDet onen mervara
EG-frågan, någotolika tidpunkter för svensk folkomröstning i atten

framförts framförtsdröja vid de eller kan komma attargument som
för sammankoppling denna folkomröstning medeller deemot en av

folkomröstningalltså sigallmänna valen. Dels kan tänkaman en
i 1994, dels folkon-fristående från de allmänna valen september en

till riksdag,röstning anordnas söndag valentvärtomsom samma som
och partistrats-landsting och kommuner Både principiellaäger rum.

anföras för respektive tidpunkt.giska skäl kan

Fristående folkomröstning. folkomröstning, ägerEna rimsom
råd-från kan alltså endastfristående de allmänna valen, vara av

omröstningfrämsta principiella förgivande Det argumentetart. en
möjlighetfolket dåallt samband med allmänna val är attutan att ges

EG-frågan.sig på Allvid tillfälle helt och hållet koncentreraett
viktigainformation och offentlig diskussion kan inriktas på denna

påverkadproblematik. enskildas rösthandling förutsättes inte bliDe
ijust inställning till medlemskap EG.andra överväganden än ettav

folkomröstningfrämsta principiellaDet argumentet mot en
förmodligenfristående från allmänna valen andelen röstandede är att

anknytningomröstningen skulle ske i direkt tillblir lägre än om
Sverige har sålunda allafolkomröstningarna ivalen. De tre senaste

riksdagsvalen.haft klart valdeltagande de näraliggandelägre änett
1922rusdrycksomröstningenDet skall dock tilläggas den svenskaatt

1921riksdagsvalen ochfaktiskt något högre valdeltagande änettgav
i våra grannländer1924 liksom de fristående EG-omröstningamaatt

i EG-folk-andelen röstandeinte heller har någon entydig bildgett
nästföljande val1972 sålunda lägre i tillomröstningen i Norge änvar
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stortinget medan det gällde i den folkomröstningmotsatta ägdesom
i Danmark år.rum samma

Ett fristående folkomröstningannat argument denmot en om-
skulle äga före de allmänna valen 1994 är den kan framkallaattrum -
ytterligare folkomröstning, kring de grundlagsändringaren nu som
slutgiltigt måste efter valen innan riksdagen för sin delantas kan anta
EG-tördraget. Förslag till grundlagsändringar skall första gången
anmälas i riksdagens kammare nio månader före valet, dvs. isenast
december 1993 såvida icke konstitutionsutskottet beslut,genom som
fattas vid ärendets beredning och minst femsenast sjättedelarvarom

ledamöterna förenar sig, medgiver undantag härifrån. Ett yrkandeav
beslutande folkomröstning grundlagsändring skall framställasom om

inom femton dagar från det riksdagen antagit ändring vilande.en som
Det sannolikt,är förutsättningar överhuvud finns för råd-om en
givande folkomröstning i EG-frågan redan vårvintern 1994, denatt
kommer äga innan riksdagen har fattaatt detta grundlags-attrum
beslut. En lockelse kan finnas hos riksdagsminoritet, såsom redanen
tidigare framhållits, försöka utlösa beslutande folkomröstningatt en

den rådgivande folkomröstningen visat på existensen täm-om av en
ligen EG-negativ minoritet. Det skall dockstor samtidigt understrykas

denna riksdagsminoritet måste omfattaatt så många minst 117som
ledamöter. Ett sådant antal skulle förutsätta tämligenatt stora grupper
inom de riksdagspartier, ledning uttalat sig för EG-med-ettvars nu
lemskap, är beredda avvika från hittillsvarande partilinje.att

Problematiken med från valet 1994 fristående folkomröstningatt en
skulle kunna utlösa ytterligare folkomröstning försvinner självfalleten

denna fristående omröstning äger först efter valen. De överom rum
valet vilande grundlagsändringama, förutsättningär försom en
Sveriges EG-medlemskap, kan helt beroende på den exakta utform--
ning de fått antingen till slutgiltig behandling redantassom upp-
innan folket tagit ställning i rådgivande folkomröstning eller försten
därefter.

b Folkomröstning anslutningi till 1994 års allmänna val. En
folkomröstning äger i anslutning till val kan alltså bådeettsom rum

rådgivande och beslutande I den förra kanart.vara av typenav som
också i Sverige bosatta utlänningarsagt tänkas bli inbjudna delta,att

i den får endast svenska medborgare deltaga.typen Argumen-senare
för och folkomröstning iten anslutning till deemot allmänna valen

är principiellt spegelvända till de talar för eller friståendeemotsom
omröstningar.
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EG-frågansammankoppling kommerärArgumentet att attmot en
med alla andra frågor valrörelse harblandas attsom ensamman

olyckligtleda till EG-frågan påsyssla med. Antingen kan detta att ett
EG-frågan i sinfrågor ellersätt trängs andra tvärtom att turut av

dominera hela valrörelsen och mängd andra angelägnakommer att en
förfrågor faller i skymundan. ärArgumentet att man genom en

uppnå maximaltsammankoppling med de allmänna valen kan stort
liksom också undviker alladeltagande i själva omröstningen att man
i två folkomröstningar i EG-frågan.risker för landet skulle hamnaatt

omröstning äga samtidigt med de allmännaEn accepteras rumsom
finns fördrags-skulle också allt under förutsättning detvalen att ett-

folkomröstning självaförslag sig formen beslutandekunna ta omav-
fördraget. sådan omröstning innebär alltså riksdagen vårenEn att

frågan åtminstoneinnan måste ha fattat första beslut i ochett att en
tiondel riksdagens ledamöter uttryckligen yrkat på folkomröstningav

för bifall. Vidare måste dettredjedel ledamöterna röstatoch en av
nio månader mellan det datum grund-i princip ha löpt närsagtsom

lagsärendet första gången anmäldes i kammaren och valet. En propo-
färdigförhandlat fördrag bör alltså ha förelagts riksdagensition ettom

sig något osäkert18 december 1993. Det dockden tersenast om
såkan hinna bli slutförda i någotmedlemskapsförhandlingama när

och för sig finns då möjlighet förgod tid före detta datum. I
femfrångå niomånadersregeln, minstkonstitutionsutskottet att om

ledamöter förenar sig härom. docksjättedelar utskottets Det ärav
sådan extraordinär åtgärd rekommendera iärtveksamt att enom en

EG-med-kontroversiell fråga fördragbåde så central och ettsom om
lemskap utgör.

anknytning till tanken låta själva fördraget blibör, medDet att
förenligt gäller ändringföremål för folkets avgörande de regler som

15 riks-påminnas det i 8 kap. RF sägsgrundlag, §att attomom
förslag stiftandefår såsom vilandedagen inte ettantaga om av

vilande grundlagsförslag,oförenligt medgrundlag, är utanannatsom
förslaget. bestämmelsesamtidigt förkasta det först Dennaantagnaatt

möjlighet låta självainte något problem hardockutgör attom man
förslagfolkomröstning. Våra konkreta tillfördraget till beslutande

möjliggöra svenskti grundlagen, avsedda EG-med-ändringar att ett
ligga vilande valet, självfalletockså måste över ärlemskap och som

förenliga.fördragetoförenliga med tvärtominte utan
för fristående folkom-principiella ochVid sidan argument emotom

partistrategiskasjälvfallet serie legitimaröstningar finns det också en
varit partier harofta framförd uppfattning harEn attargument. som
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entydig uppfattning EG kan tänkas bli gynnade samtidigheten om av
mellan allmänna val och folkomröstning medan det kan tän-motsatta
kas gälla för partier kluvna iär EG-frågan. Man såsom resonerar
här parti klart förär svenskt EG-medlemskapett respektiveettsom
klart kan, folkomröstningen äger i anknytning tillmot om rum
allmänna val, locka medborgare med klara och entydigasamma
EG-syn vid detta speciella valtillfälle rösta på partiet frågaiatt även

dessa medborgare inte i allmänhet brukar partirösta på detta sätt.om
En överströmning sker. Ett parti kluvetär i EG-frågan kansom av

skäl alltså för undvika röståderlåtningattsamma en gynnas av en- -
folkomröstning fristående från de allmänna valen.

Ett detta ofta utvecklade, kan i och för sigmotsattresonemang,
också föras. EG-frågan kommer under den tiden,närmaste sigvare

folkomröstning sker fristående från allmänna val eller ej, ändåatten
starkt prägla Sveriges politiska liv och därmed också de enskilda
partiernas situation. En möjlighet för väljarna vid ochatt ett samma
tillfälle både kunna rösta på parti och i parallell folkomröstningatt en

ställning i EG-frågan kan leda till intede behöverta låta sittatt par-
tival bestämmas sina synpunkter på EG. Man kan helt enkelt ägnaav
sig s.k. split på sittvote rösta traditionella parti i de allmänna
valen gå sin speciella och kanske från partiets majoritetmen av-
vikande i folkomröstningen.väg Valundersökningama har f.ö. visat

väljare i stigande utsträckning kommit på olikaatt rösta partier iatt
våra till tidpunkt förlagda val. Partitaktiskt röstande vinnertre samma
terräng. Uppstår alltså split härvote angiven karaktären av -
vilken inte behöver mindre sannolik än behöver intemotsatsenvara -
partier med entydig EG-syn vinna på ihopkoppling allmänna valav
och folkomröstning och partier med kluven förlora. Parti-syn
strategiska kan helt enkelt inte längre tala i någonargument anses
alldeles entydig riktning.

13.5 Konkret tidpunkt för hållande av en
folkomröstning

Den konkreta tidpunkten för hållande folkomröstning i Sverigeav en
i EG-frågan är denna folkomröstning skall fråganom avse om-
medlemskap baserat på fördragsförslag självfallet helt beroendeett -

sådantnär fördrag kan tänkas föreligga. dagensI läge detett ärav
mycket svårt uttala sig denna tidpunkt. Osäkerhetenatt om sam-
manhänger dels med den fördröjning uppstått i några med-som
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lemsländers ratificering Maastrichtfördraget, fleradels med attav
andra medlemsansökningar influtit till Bryssel parallellt med Sveriges.

framstodDet i början vårt arbete troligt förslag tillatt ettav som
fördrag mellan EG och Sverige med dess olika Övergångsbe--
stämmelser skulle kunna föreligga färdigt redan under hösten 1993-
och under vårvintern 1994. I detta perspektiv kunde räknasenast man
med folkomröstning i EG-frågan skulle komma hållas någonatt atten
gång under år 1994 och allra i samband med de allmännasenast
valen i september år.detta Beslutet exakt dag för denna folkom-om
röstning uppfattades i sin bero dentur typ argumentav av som
utvecklades i avsnitt 4 detta kapitel. kan emellertidDet inte uteslu-av

folkomröstning i EG-frågan intekanske blir aktuell förräntas att en
efter de allmänna valen 1994.

har vidare förutsattsDet länge folkomröstning i EG-fråganatt en
skall komma först och riksdagsbeslut därefter. Denna tågordningett
har också framstått den formellt enda möjliga folkom-som om en
röstning skulle föreäga eller i anknytning till de allmännasenastrum
valen. Riksdagen skulle inte för sin del kunna ställning tillta ett
fördragsförslag förrän definitivt efterbeslut valet 1994 fattats om
vilande grundlagsförändringar. Situationen skulle bli något annor-
lunda folkomröstningen beslutande och gällde självaartom var av
fördraget.

En något annorlunda tågordning mellan folkomröstning och olika
eventuella riksdagsbeslut i EG-frågan i och för sig möjligär om
folkomröstningen kommer först efter valen 1994. Våraägaatt rum
förslag till grundlagsändringar, avsedda möjliggöra svensktatt
medlemskap i dagens så utformadeEG, är de kan kvarstå oför-att
ändrade folkomröstningäven får resultat nej tillettom en som
medlemskap. skulle alltsåMan kunna tänka sig tågordning dettaen av
slag 1 riksdagen fattar sitt slutgiltiga beslut grundlagsändringar,om
2 folkomröstning utlyses fördrag väl föreligger färdigtnär ochetten

denna folkomröstning lett till ja, 3 godkänner riksdagenettom
fördraget 4 beslutar, enligt de förslag till Övergångsbestäm-samt
melser föreslår, överlåtelse beslutanderätt till EG eller desssom av
framtida motsvarighet.

Det torde inte heller riksdagensuteslutet skjutaattvara upp
definitiva beslut de valet vilande förslagen tillöver grund-om

Ärendetlagsändringar till folkomröstning.efter måste emellertiden
i fall slutligt före ordinarie till riksdagen,avgöras nästa valvart
således före valet 1997. författningarlagar och andra skall ocksåAv
framgå de träder i kraft.när Det bör dock möjligt i över-attvara en
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gångsbestämmelse till grundlagsändringama bestämma ändringarnaatt
träder i kraft den dag bestäms i särskild lag. På så börsättsom en
det möjligt uppnå viss flexibilitet i fråga det slutligaattvara en om
riksdagsbeslutet.

Det uppenbartär folkomröstning i EG-fråganatt en som man
kanske skulle kunna bli skjuta långt fram i framtidentvungen att
medför serie olyckliga konsekvenser.en

En olycklig konsekvens tidsutdräktenär i sig. Det skulle, om
folkomröstningen skulle komma äga inom mandatperiodenatt rum
1994-97, kunna räcka till två-fyra år från dags dato innan denupp
kommer till stånd. Om folkomröstning skjuts till efter valen ien

1994september det, även fördrag föreligger färdigt,ettvore om en
fördel den inte hölls alltför efter riksdagsvalet.tätt Dels folkärom
vid sådan tidpunkt trötta på val vilket kan leda till tämligen lågtetten
röstdeltagande. Dels skulle medvetandet under valrörelsen 1994 om

folkomröstning i EG-frågan mycket föreståendeatt är i högsnarten
grad kasta sin skugga också över detta val.

En olycklig konsekvens tidsutdräkt EG-fråganär attannan av en
därmed under mycket lång tid kommer prägla svenskt politiskt livatt

förmodligenoch verka splittrande. Ett tämligen snabbt avgörande
från folkets sida i någon riktning i denna fråga självfallet efter-
intensiv information och diskussion skulle i sig utgöra värde förett-
samhället och det politiska systemet.

Det förståeligt,är bakgrund det kan dröja längre tidmot änattav
tidigare förutsetts förrän fördrag medlemskap föreligger,ettsom om

önskemål kan uppstå folkomröstningatt gäller något annatom en som
än godkännande ickeeller godkännande färdigförhandlatettav
fördrag. En sådan folkomröstning skulle kunna gällasagt ettsom
godkännande icke godkännande Sveriges sedan längeattresp. av
inledda förhandlingar med gemenskaperna får fortsätta. De som
uttalar sig för fortsättning uppfattas därmed indirekt ha tagiten
ställning för EG och vice versa.

Vi för vår villdel inte, de olägenheter skulle uppståtrots som om
folkomröstning baserad på färdigförhandlat förslag måsteetten

skjutas flera år fram i tiden, frångå vår principiella uppfattning att
omröstningen fortfarande bör gälla medlemskap eller icke-med-ett
lemskap baserat på de villkor uppnåtts efter avslutade för-som
handlingar med gemenskapema. Men i den mån andra kommer fram
till ståndpunkt och bereddaär folkom-att accepteraen annan en
röstning gäller godkännande eller icke godkännande fortsattasom av
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förhandlingar uppstår frågan vilket datum skall uppfattas detvara
sista rimliga för så utformad folkomröstning förefaller,Deten av
skäl tidigare anförts, valdagen söndagen den 18 septembersom vara
1994. En folkomröstning vid detta tillfälle skulle antingen kunna

rådgivandea slag och innebära mandat eller ickesagtvara av som
mandat för fortsatta förhandlingar beller beslutande ochartvara av
då gälla vilandede grundlagsändringar förutsättningär för attsom en
Sverige skall kunna ingå medlem i EG. I det förra fallet ombedssom
medborgarna direkt uttala sin mening i EG-frågan, i det senare
indirekt. Detta indirekta lider vidare den svagheten väljareattsvar av
ombeds ställning till förslag till grundlagsändringar de fårta som, om
den utformning föreställer skulle kunna del grund-oss, vara en av
lagarna Sverigeäven är medlem EG.om av

Det bör dock tilläggas skulle för beslutandeatt stannaom man en
folkomröstning 1994valdagen vilande grundlagsändringar skallom
omröstningen självfallet gälla godkännande ickeeller godkännandeett

ändringsförslagen i dess helhet. Tanken medborgarna skulleattav
beredas tillfälle sin meninguttala och förslagen tillatt vart ettom av
paragrafförändringarparagrañillägg skulle kunna skapa både svår-en
bedömbar kompliceradoch situation och därmed strida denmot
ursprungliga andemeningen bakom 8 kap. 15 till§ RF. I motiven
bestämmelsen beslutande folkomröstning 197879 195 be-prop.om
tonades det attt.ex.

två de skälen använda sig folkomröstningartyngsta mot attav av
svårigheterna formulera frågorna och svårigheterna tolkaatt att-

omröstningsresultaten kommer sakna bärkraft i frågaatt om-
grundlagsomröstningen får den formen folket endast har attattsom

eller nej tillsäga förslag dessförinnan antagitsharett som som
vilande riksdagen.av

skall slutligenDet sägas olikade alternativ har diskuteratatt som
i fråga konkret tidpunkt för hållande folkomröstning uteslutan-om av

utgåttde har från svenskt perspektiv, dvs. utifrån Sverigesett
förhandlingsposition visavi gemenskaperna. Samtidigt Sverigesom
förhandlar medlemskap i gemenskaperna kommer också våraom

Finland och Norge bedriva motsvarande förhandlingar.attgrannar
Vidare räknar också i dessa tvâ länder med förhandlings-attman
resultatet skall underställas medborgarnas avgörande i folkomröst-en
ning. Ett önskemål kan naturligtvis uppstå i tid samordna dessaatt tre
länders folkomröstningar i EG-frågan, dvs. helt enkelt låta dessaatt

omröstningar äga på och Nordiskdag. närhet ochtre rum en samma
gemenskap skulle därmed demonstreras; påverkningarde som
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resultatet grannlands folkomröstning skulle fåett de andraav
grannländtárnas folkomröstningar skulle därmed också undvikas. Ett
eventuellt beslut samtidighet i tid mellan vår folkomröstning iom
EG-frågan och motsvarande omröstningar i Finland och Norge leder
självfallet till del de förts i dettaatt kapitelen av resonemang som
mister sitt berättigande.

13.6 Det definitiva folkomröstningsbeslutet

Något beslut exakt datum för folkomröstning behöver självfalletom
inte vi skall ha beslutande omröstning. Den måstetas om en sagtsom
automatiskt äga i anslutning till de allmänna valen. Annorlundarum

det med rådgivande folkomröstningar.är Tidsmarginalerna har varit
något olika det gällernär de två genomförda omröstningarna.senaste

[wensionsfrågan regeringensi ägde helomvändning ifråga förordom
för folkomröstning i 1957; proposition i ärendet.rum mars en som
bl.a. inrymde förslag exakt datum, avlämnades den 2 maj 1957;om
det datum regering och riksdag stannade inför 13 oktober 1957.var

tidsrymd förlöpte mellanJen det frågan anhängiggjordes isom
riksdagen och folkomröstningen de facto kom äga alltsåatt rum var

fem månader.drygt I kärnkraftsfrågan enades partierna attom en
folkomröstning huvudöver skulle anordnas knappt år innan denett

Överläggningarnakom äga mellan partierna, ledde framatt rum. som
till datum den 23 1980, fördes den 14 november 1979. Enmars
proposition med detta datumförslag avlämnades till riksdagen strax
före jul 1979. Marginalerna mellan beslut riksdageni exaktom

fördatum folkomröstning och detta datum i sig alltså isnävarevar
kärnkraftsfrågan iän pensionsfrågan å andra sidan förelåg imen
kärnkraftsfrågan tidigare i pensionsfråganän partipolitisk enighet om

överhuvud hålla folkomröstning.att en
EG-frågan,l där partierna sedan länge år folk-attense om en

omröstning skall hållas, förefaller riksdagsbeslut exakt datumett om
böra fattas åtminstone cirka halvår före detta datum. längreJuett
framförhållning desto större möjligheter självfallet i detaljattges
förbereda informationsuppläggning och kampanjarbete.

Det är inte vår avsikt gå in frågornärmare på organiseringatt om
den folkomröstning förr eller kommer äga Enattav som senare rum.

kommission är redan tillsatt med uppgift fördela statliga medel tillatt
olika organisationer och myndigheter för bred information. En önskan
finns uppenbarligen på respektive sida skapa flera varandraatt av
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sammanslutningar utifrån olika värdemässigaoberoende som
nej. enda vipläderar för eller Det ännuutgångspunkter ett som en

folkomröst-utifrån utgångspunktengång starkt vill understryka, att en
vikt, de två alternativi EG-frâgan skall ha avgörande ärning att som

välja mellan skall entydiga och klara. I den månväljarna skall vara
beslutande folkomröstning får alternativenförstannarman en

däremot väljerrenodlade karaktär. I den månautomatiskt denna man
eftersträvarådgivande folkomröstning böranordnaatt manen

möjligheter tillinte lämnar några öppna tvek-svarsalternativ som
låta valsedlarnaoch tolkningstvister. heller börsamheter man

for respektive ståndpunkt. sådanargumentation Eninrymma argu-en
perspektivutifrån olika värderingar och bör ha utvecklatsmentation

föregår själva folkomröstningen.offentliga debatt Denunder den som
skall ibeslutskraft, vi medborgarna utövareella är attensesom om

folkomröstning, framgår sålunda tydligast valsedlarnaform omav en
innehåller kort formulerat eller nej.endast ett
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14 Specialmotivering

14.1 Förslaget till Lag ändring iom
regeringsformen

1 kap.
10 §
Förslaget till bestämmelse behandlas i kapitel särskilt avsnitt 3.2.
Som där redovisas syftar bestämmelsen till klargöra de för-att att
pliktelser följer svensk anslutning till Europeiskasom av en gemen-
skapema gäller här i riket under två förutsättningar, nämligen dels att
överenskommelse träffats mellan Sverige och Europeiska gemen-
skapernas medlemsstater svenskt tillträde till gällandeettom
gemenskapsfördrag, dels riksdagen i enlighet föreskrifternamedatt
i 10 kap. 5 § RF beslutat överlåta beslutsbefogenheter till gemen-
skaperna. fårDet därvid förutsättas riksdagen i enlighet medatt
bestämmelsen i 10 kap. 2 § RF godkänt den träffade överenskommel-
sen.

Med förpliktelser följer anslutningen här svenskasom av avses
domstolars och myndigheters skyldighet tillämpa de gemenskaps-att
rättsliga följer anslutning till gemenskaperna.normer som av en
Viktiga sådana är skyldigheten omedelbart, mellan-att utannormer
kommande nationell rättsbildning, tillämpa gemenskapsfördragen och
vissa rådet utfärdade rättsakter, skyldigheten tillerkännaav att
rättsverkan här i landet även sådana andra rättsakter EG-av som av
domstolen förklarats äga s.k. direkt effekt skyldigheten i fallsamt att

normkonflikt mellan inhemsk rättsregel och gemenskaps-av en en
rättslig regel tillämpa den gemenskapsrättsliga före den inhemska.

förslagetI till bestämmelse fråga är anslutning tillattanges om
Europeiska gemenskaperna. Om Maastrichtfördraget vid svensken
anslutning tillhör de gemenskapsfördrag Sverige har tillträdaattsom
torde det adekvat anslutning sker till Euro-att attvara mera ange
peiska unionen. Uttrycket Europeiska gemenskaperna har därför i för-
slaget inom klammer. Däremot bör inte sigsatts förutsättningar-vare

för de förpliktelser följeratt anslutning skall gälla ellerna som av en
förpliktelsernas förändras Maastrichtfördragetart träder i kraft.attav
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8 kap.
4 §
Genom förslaget till andra stycke klargörs meddelandetnytt att av
föreskrifter val till Europaparlamentet tillhör det obligatoriskaom
lagomrâdet.

10 kap.
5 §
Förslaget till första stycke behandlas i avsnitt 6.4. Som därnytt
redovisas föreskriften överlåtelse beslutanderätt endast såvittavser av

Europeiska gemenskapema. Föreskriften dock samtligaavser avser
fall överlåtelse till gemenskapema, den överlåtna befogen-oavsettav
hetens För överlåtelse till mellanfolkligaandra organisationer,art.
eller till mellanfolklig domstol, gäller alltjämt bestämmelserna i andra

fjärde stycket.-
förslaget tillI första stycke inte någon begränsning detnärnytt ges

gäller vilka slag beslutsbefogenheter får överlåtas till Europe-av som
iska gemenskapema. En sak också i avsnitt 6.4,är,annan som anges

gemenskapsrättslig normgivning falli något kan förutsättasatt
medföra grundlagsändringar här. Så bör fallet sådanvara om
normgivning skulle komma beröra de grundläggande fri- ochatt t.ex.
rättigheter inte kan begränsas lag.som genom

I andra fjärde stycket har endast vissa konsekvensändringar företa--
gits.

I bestämmelsen bör det kunna Maastricht-övervägas ävenatt, om
fördraget upprättandet union i kraft,Europeisk träderom av en ange

överlåtelse får ske till Europeiska Europeiskgemenskapema. Enatt
union kommer i sig innesluta dels de existerandeatt tre nu gemen-
skapema, varvid Europeiska ekonomiska gemenskapen ersätts av
Europeiska gemenskapen, dels mellanstatligt samarbete inomett
utrikes- och säkerhetspolitik liksom inom området för rättsliga och

Överlåtelseinrikes frågor. beslutanderätt kan emellertid endastav
komma i fråga i förhållande till de gemenskapema. Uttryckettre
Europeiska gemenskapema har det här inomäventrots satts
klammer.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

fallFör det det föreliggande förslagnär till grundlagsändringaratt
vilande riksdagen står klart i så falloch närantassom av om en

svensk anslutning till Europeiska gemenskapema skall kanäga rum
bestämd dag för lagens ikraftträdande så emellertid inteOmen anges.
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falletär bör det i förslaget kunna ändringarna i regerings-attanges
formen träder i kraft den dag bestäms i särskild lag. Genomsom att
det i grundlagen ikraftträdande kan bestämmasatt i lag böranges
inget hinder möta sä sker.mot att

Förslaget till övergångsbestämmelse behandlas i främst avsnitt
6.4.2. Bestämmelsen klargör beslut den överlåtelseatt skerom som
i omedelbart samband med svensk anslutning till Europeiskaen
gemenskapema kan beslut fattas med tillämpning sedvanligaav
beslutsregler, dvs. med enkel majoritet, folkomröstning i helaom en
riket har ägt i frågan. Med folkomröstning här såvälrum avses
beslutande sådan enligt 8 15kap. § RF rådgivande med stödsom av
8 kap. 4 § RF.

Beträffande uttrycket Europeiska gemenskapema, motiveringense
till l kap. 10 § RF.

14.2 Förslaget till Lag ändring iom

tryckfrihetsförordningen

l kap.
9 §
Förslaget till andra punkt behandlas i avsnitt 10.3. Innebördenny av
uttrycket kommersiell är densamma enligt denannons som nu
gällande första punkten. Förutsättningen för förbud kom-att mot
mersiell i vilket begrepp liksom också innefattasannons, nu annan
inskränkning i rätten till publicering sådan skall fåav annons,
meddelas är förbudet eller inskränkningen delsatt syftar till att ge
skydd för hälsa eller miljö, dels meddelas för uppfyllaatt en
förpliktelse följer svensk anslutning till Europeiskasom av en
gemenskapema. Det innebär bl.a. ingen tveksamhet kan rådaatt om

föreskrifter angivenatt meddelas i gemenskapemaart ettav som av
beslutat direktiv kan uppfyllas svensk lagstiftning.genom

Beträffande uttrycket Europeiska gemenskapema, motiveringense
till 1 kap. 10 § RF.

5 kap.
1 §
Förslaget till ändring i bestämmelsen behandlas i avsnitt 10.3.
Ändringen innebär det möjlighet i lag föreskrivaatt ävenatt attges
utlänningar hemvist här och utländskajuridiskautan fårpersoner vara
ägare till periodisk skrift.
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Ikraftträdande

ikraftträdande lagtill bestämmelsemotiveringenSe av omom
regeringsformen.ändring i
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Reservationer

Reservation ledamoten Allan Ekström mav

EG-nämndens sammansättning

Jag instämmer i de utredningen uppställda kraven förtre EG-av
nämndens sammansättning. Min uppfattning skiljer sig dock från
majoritetens beträffande deras relativa vikt. Och framför allt anser
jag, avvägningen dem emellan kanatt göras på smidigt ochett mera
praktiskt sätt detän majoriteten förordade.av

Till början kan göras det allmänna påpekandet partier kanen att
inväljas i riksdagen hinder de uppnått fyraprocent-utan attav

Såspärren. fallet,är de klarar tolvprocentspärren i någon ellerom
några Valkretsar. Skulle då krav ställas på representation för alla i
riksdagen företrädda partier samtidigt riksdagsordningenssom
valsättsregler gäller, torde det behövas långt fler 25än ledamöter, för

räknestycket skall gå ihop.att
Enligt majoritetens förslag skall ledamotsantalet, valresultatetom

så medger med hänsyn till det överordnade kravet alla partier skallatt
företrädda, på förslag valberedningen kunna nedsättas frånvara av

exempelvis 25 till 19. Men det egendomliga inträffar då dennaatt
åtgärd inte går över det minsta partiet, alltidut har sin ledamot,som
så länge det kvarär i riksdagen. I stället blir det de större partierna,

förlorar kanske flera företrädare, därför det minsta partiet harattsom
blivit större. Logiken i denna ordning inteär alldeles uppenbar.
Risken får bedömas aldrig i praktiken minskarstor attsom man
ledamotsantalet väl ökar det, när huvudprincipen så påfordrar.men

Ytterligare finns anledning erinra 7stadgandet i kap. 8 § ROatt om
skall två eller flera väljas, tillika suppleanter till minstatt utses

antal de ordinarie ledamöterna. Därmed skulle den kretssamma som
har rätt deltaga vid det förtroliga samrådet regeringenmedattsom

kunna uppgå till femtiotal Uppenbarligen blir dettaett personer.
otympligt från många synpunkter.

Det iblandgörs gällande det skulle sigröra förbiseendeatt ettom
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samtidigt få platsin i riksdagen iparti kan komma utan attatt ett
exempelvissig självt det med 14utskotten. sägerDet attt.ex.

parti just fyra-utfallet förvilket blirledamöter, ett som passerar
ordinarie- och suppleant-blir svårt besättaprocentsgränsen, att enen

sammanträder samtidigt.i 16 utskott,plats som
finna lösningar för partier, harpraktiken brukar riksdagenI som

inte kan få plats kraft.insyn i där deönskemål ett av egenom organ,
möjlighet besättavänsterpartiet berettshar sålundaF.n. att extraen

anteckna avvikande meningvarje utskott medsuppleantsplats i rätt att
vidaretillfälliga EG-delegationen harutskottsbetänkandena. I deni

socialdemokraternas åtta platser.vänsterpartiet fått övertaga en av
med fem platserEFPA-delegationen endasti den mycket mindreOch

från partier och medmed hjälp avstånden störrehar det slutligen av
tillsetts alla partiersuppleantplatser ärutnytttjande attextraav

erforderlig information.företrädda och kan få del aven
fast antal ledamöter.bör EG-nämnden haEnligt min mening ett

15.utskotten, dvs Nämndenöverstiga ledamotsantalet ibörDetta
platser eljesttill riskenlika många suppleanter hänsynbör ha attav -

kanarbetsbelastning eller orsakpå ledamöternasgrund annanav -
riksdagspartierden händelsestå vid sammanträdena. För atttomma

det15 ledamöter börrepresenterade inominte blir ramen av
fall finner former förför varje sådantförutsättas, riksdagen attatt

och inflytande.tillfredsställa berättigade krav insyn
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Reservation ledamoten Kenneth Kvist vav

Sammanfattande synpunkter

EG är från Sverige väsensskilt politiskt Medan i Sverigeett system.
författning och faktiska förhållanden frånutgår demokrati och
parlamentarism är EG organisation uppbyggd med mycketsom en
speciell maktdelning, där icke folkvalda instanser kommissionensom
och domstolen har mycket stark politisk makt.en

Den följdriktiga slutsatsen, efter utredandet EGs rättsliga ochav
politiska i förhållande till de svenska grundlagarna och vårasystem
rättsliga och politiska förhållanden, är inlemmande Sverigeatt ett av
i EGEU skulle innebära i långa stycken grundläggande politisktett
systemskifte. Demokratin skulle Därför borde kommitténuttunnas.
med hänvisning till följderna för vår författning EG-med-ettav
lemskap avrått från detta.

Kommittémajoriteten har i stället utgått från svenskt med-att ett
lemskap är önskvärt och lagt förslag därutifrån.

Om folket, de starka skäl talar däremot, skulle tilltrots sägasom
medlemskap i EGEU så kräver detta grundlagsändringar.ett

EG-medlemsskap innebär delar vår nationella självbe-att stora av
stämmanderätt och väsentlig överlåtelse riksdagens ochuppges en av
myndigheters beslutsbefogenhet till EG-institutionema. Detta borde
minimeras tydliga avgränsningar i förslag till ändringargenom av
våra grundlagar.

Regeringen har, med riksdagsmajoritetens godkännande, givit sig
in förhandlingar med EGEU ha fått författningsmässiga ochutan att
andra följder klarlagda. Författningsförslag rubbar regeringenssom
förhandlingsupplägg är därför senkomna.

Likväl jag kommittén bort utarbeta förslag stärkt vårattanser som
grundlags ställning, så så lite möjligt skulle kunna överflyglasatt som

EGs normgivning och vidpolitiska makt, eventuellt med-ettav
lemsskap. Vi borde ställt förslag i författningen uttrycka dessatt att
grundprinciper offentlighetsprincip,och konkreta områden såsom
meddelarskydd, rätt till avtal med tredje nation, censurförbud,
allemansrätt, domstolars självstyrelse icke kanoberoende, kommunal

till något överstatligt domvärjo.uppges organs
Kommittémajoriteten har icke denna uppfattning. lagtdelat Den har
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för EGEU-institutioner-i sina huvuddelar jämnarförslag vägensom
gälla. Jag har därförpå områden unionen skamaktövertagande denas

viktiga delar.mig kommitténs förslag ireserverat mot
jag därför10 Regeringsformen avvisarFörslaget till l kap. § attny

står vårinnebär grundlagfästande EG-rätt över rätt.det ett att egenav
grundlagar demVåra grundlagar upphävs därmed gentemotsom

motstridiga EG-beslut.
regeringsformen jag10 5 avvisarFörslaget till lydelse kap. §avny

upphävande vårobegränsatdärför den möjliggör beslut ettatt avom
tillöverlämnas EG.självbestämmanderätt, bara den

avvisat därför jaglydelse 5 har jagFörslaget till kap. l § attny av
underordnasvill bidra till underlätta svenskicke att att press en

internationell koncentrationsprocess.
meddelarskyddoffentlighetsprincip ochmig förJag attreserverar
inrikespolitiskoch förordar ärenden medinte ska EGuttunnas att

frånfrån utrikesundantagetinnebörd uttryckligen undantas
2 2 tryckfrihetsförordningen.offentlighetsprincipen i kap. §
riksdagens EG-nämnd skulle ha starkareJag har ansett att enen

fallet majoritetens förslag.ställning vad blir medän som
till% eventuelltockså mig 4 i valJag har spärrreserverat mot ett

EG parlamentet.
förordatskillnad från kommittén i övrigt denhar tillJag att

för till EG-kommunala röstlängden ska ligga till grund rösträtt
folkomröstningenför kommandeparlament och rösträtt i den om

EG-medlemskap.
Även fram i långakommitténs sekretariat och tagitexperter ettom

jag föramaterial kring olika sakfrågonna måstestycken gediget de
invändningar delfram avvikande meningar och destormot en av

analyser och slutsatser gjorts i betänkandet.som
i följande.för mina ställningstaganden redovisas detGrunderna

Grundlagar upphävs

utreda hurdirektiven för kommitté ska denEnligt denna ett
till grundlagsbestämmelsermedlemskap skulle förhålla sig gällande

hänseendefram förslag till de förändringar i dettaoch lägga som
tvâ metoder lösa deskulle nödvändiga. Direktiven attangervara

grundlagsbe-frågorna. vilkakonstitutionella Den är utrönaattena
i dessa.skulle beröras och föreslå ändringar Denstämmelser som

i förhållande till EGandra åstadkomma specialreglerär att som
internationellatill andralämnar interna regler och vårt förhållande
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opåverkade. Utredningen frihet välja vilken dessaattorgan gavs av
metoder på lämpligaste sätt skulle klargöra EG-râttens ställningsom
i Sverige.

Utredningsmajoriteten kan isägas huvudsak och formellt ha valtatt
den andra metoden.

författningsförslagiDess denna del, 10 i§ regeringsformensen ny
l kap. med innehållet, förpliktelserde följer anslutningenatt som av
till EG ska gälla utan hinder vad föreskrivs i grundlag ellersom

lag innebär avgörande förändring grundlagamasannan en av
karaktär.

I väsentliga delar upphör dessa i händelse svenskt med-ettav
lemskap grundlagar. Kommittémajoriteten förordaratt vara ett
grundlagfästande grundlag upphör grundlag införatt EGsattav vara
regler och beslut.

Innebörden i förslaget är grundlagens regler icke gäller så fortatt
EG fattat beslut har ellerett stridersom moten annan nyans som
dem. EGs traktater, förordningar, direktiv och andra normgivande
beslut, liksom EG-domstolens domar kommer då få högre rättsligatt
valör våraän grundlagar och alla övriga nationella rättsakter.
Sveriges grundlagar kommer bli lagar lägre än EGsatt av rang
rättsakter och beslut i alla de frågor berörs eventuelltettsom av

ÖvrigaEGEU-medlemskap. svenska lagar kommer följaktligen att
få än lägre valör.

Grundlagamas betydelse

Enligt inledningen till riksdagens utgåva Sverigessenaste av
grundlagar är konstitution eller grundlag de grundläggandeen
spelreglerna för hur de politiska besluten får fattas.

Det är, enligt inledningens författare dessa grundläggande spel-
regler förutsättningen för beslutens legitimitet. Det kansom ger
tillfogas spelreglerna särskiltår väsentliga i tideratt spänningarav
och motsättningar.

Man kan tillägga våra grundlagar konkret visar hur denatt svenska
demokratin ska uppbyggd, med de regler, skyldigheter ochvara
rättigheter ska gälla.som

Sammanfattningsvis anför författarna

Författningen utgör alltså själva grunden för alla beslut inom den
offentliga sektorn. Alla söker sin legitimitet i författningen. Men
därutöver har författningen andra viktiga funktioner och då inte
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grundläggande fri- och rättig-minst medborgarnasvärnaatt om
heter.

fördenna karaktär och betydelse grundlagama år detPå grund av
i grundlagar i andraomständligare och oftast svårare ändra änatt

lagstiftningsjälva grunden för övrig ochlagar. utgörDe sagtsom
normgivning.

står alla nationella lagar,inom EG EG-rätten över ävenMen
inte traktater, kaninnebär bara EGsgrundlagar. Det att som

övrigagrundlag, normgivandebetecknas EGs ävenutansom
tilloch åsidosätter grundlagsregelEG-beslut gäller gentemot en som

istrida däremot. betänkandet medskulle Detta omnämnsäventyrs att
författningar.vi få dubblakommer att

direktivsåväl traktater, förordningar ochkommer EGsSom sagt
kan tillEG-domstolens stå vår grundlag. Det ochdomar överattsom

förmed beslut EG-domstolen häva giltighetenmed räcka attett av
finns då i praktikenstadgande i den svenska grundlagen. Detettav

grundlagstadganden alls iområden omfattar inga svenskapå de EG
med omständligaremeningen de skulle omgärdadeden att vara

för ändras. EG-domstolenprocedur Dömer t.ex. attatt annanen
dom.princip ska gälla, gäller denna

deförslag förpliktar vi i grundlag följaMed majoritetens attoss
våraEG-medlemskap medför vad står iförpliktelser oavsett somsom

grundlagar eller andra lagar.

folkviljanEG-besluten gäller oavsett

offentligAllPortalparagrafen i vår regeringsform inleds med satsen
EG-medlemskap upphävs detta.utgår ifrån folket. Med Enmakt ett

vidoffentliga makten kommer medlemskapmycket del den ettstor av
maktutövningdel denna är redanutgå från EG. En storatt av

det redan uppnåddas.k. acquis communautaireutformad i EGs
inte haftvårt folkredan gjorts i EG ochdvs beslut enssomsom en

majori-EG-medlemskap ochteoretisk möjlighet påverka. Medatt
mening innebördenfår portalparagrafens förstaförslagtetens

områden inte berörsutgår från folket på de ännuOffentlig makt som
fall gäller EG-beslut svenskaEG-medlemskap. I andra oavsettav

folkets vilja.
deportalparagrafen kan inte betyda änfolket iOrdet annat som

liteni Sverige. mycket deloch har Dessa utgörbor verkar rösträtt en
i kan helt köraväljarskara. majoritetsbeslut EGsamlade EttEGsav

från folket inomFå EG-beslut utgår EG.folkviljan i Sverige.över
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formellaDen initiativrätten till beslut starktär koncentrerad till
FÅRkommissionen, i likhet med flestade EG-institutioner INTEsom

arbeta folkrepresentation.som en
Portalparagrafen visar förgrunderna det svenska statsskicket.

Folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika
rösträtt. förverkligasDen representativt och parla-ett styregenom
mentarism och kommunal sjålvstyrelse.genom

Allt detta står i motsättning till hur EGunionen är uppbyggd.

Väsensskilda system

Egentligen är Sverige och EG Väsensskilda Sverigessystem.
författning är uppbyggd folksuverånitet, parlamentarism och
demokrati. Myndigheter i principernaär för sin myndighetsutövning
underställda demokratiska De kan kontrollerasorgan. genom en
principiellt stark öppenhet, den offentlighetsprincipen.s.k.

byggerEG på maktdelning, mycket specifik sådan. Ickemen en
folkvalda instanser kommissionen och domstolen harsom en
avgörande politisk makt. Kommissionen med dess mycket auktoritära
uppbyggnad har till sitt förfogande mycket och mäktigstoren
byråkrati. inteDen är bara formellt den viktigaste initiativtagaren till
beslut inom EG den ocksåär verkstållare och kontrollant. Den har
för icke folkvald byråkrati uniktatt stark maktposition.vara en en

Domstolens domar oftaär politiskt juridiska tolkningar för vidgaatt
institutionemasEG beslutskompetens. Rådet, förrepresentanter

regeringama, är lagstiftare, parlamentets beslutsbefogenheter däremot
högst begränsade.

Riksdagen försvagas

Enligt den svenska regeringsformen riksdagenär folkets främsta
företrädare. Därför riksdagenär i det svenska demokratiska systemet
ENSAM LAGSTIFTARE RF 1 kap 4 inledn.§ och 28 Dettas.
upphör med EG-medlemskap. EGs ministerråd, där Sverigesett
rösträtt den förutövas tillfället tjänstgörande ministern, stiftar lagav

förordningarde Dessa har omedelbar rättsligantas.genom som
verkan i medlemsländerna och gäller inhemska lagar.oavsett ev.
EG-rådet beslutar också direktiv vilka binder riksdagens hand-om

Ävenlande. övriga rättsgrundande och rättstolkande EG-beslut gäller
vilkas beslut i ärenden riksdagenoavsett tagit.samma

Med EG-medlemskap upphör därför riksdagenett folketsatt vara
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främsta företrädare lagstiftare. Riksdagen skulleoch att vara ensam
fortsättningvis då folkets främsta företrädare på de områdenbara vara

inte omfattasännu EGEU.som av
Utredningsmajoriteten förändring ihar denna riksdagens rollnoterat

i något överslätande kapitel anförsän ordalag. I 4 riksdagenattom
det centrala formelltsom statsorganet sett kommer försvagasatt

102. Majoriteten söker denna minskade rolls. tona attner genom
troskyldigt tala riksdagens verksamhetsområde utvidgasattom

medlemskap i så måtto riksdagens insyn i ochettgenom som
möjligheter påverka olika europeiska problem självfallet kommeratt

följd sådant medlemskap 103.öka s.att ettsom en av
få majoritetenMan kan intrycket skulle den ensamrättatt tro att att

stifta riksdagen misterlagar över ökande och mycket väsentlig delen
lagstiftningsområdet skulle utbytbar fårmot attav vara man mera

diskutera fleraEG-frágor och studiebesök tillgöra EG-organen.
När beaktar det begränsade inflytande EG parlamentet har ochman

de svårigheter finns få dess befogenheter något vidgade, ellerattsom
betänker Sekretessregler och hela ickeparlamentariskanär denman

ordningen inom och den relativt maktfullkomliga byråkratiEG och
mäktigade lobbygrupper, på väsentliga områden formar EGssom

politik och framstår detta närmast rörande sättett attnormer, som
försöka skyla den maktförskjutning från riksdagen, i verklighetensom
skulle vid medlemskap.äga ettrum

Riksdagsbeslut kan i realiteten upphävas EG beslut och riks-av
dagen upphör lagstiftare. Detta handlar enligt minatt vara ensam
mening i högsta grad reellt försvagad ställning för riksdagenom en
och inte formellt försvagad, majoriteten hävdar.om en en som

detta kommer vår lagstiftningGenom del och medstor etten av -
unionsfördrag väsentlig lagstiftningen idel praktiken atten av -
överflyttas från riksdagen till rådet, där Sveriges rösträttett organ,
för 4 90 för regeringen,röster utövas denrepresentantca av ca av en
verkställande makten.

Riksdagen kommer i huvudsak ställas utanför delatt storen av
lagstiftningen.

Subsidiaritet intebetyder närhet

Till folkstyrelsesvensk hör också viktig del det kommunalasom en
självstyret. Skrivningama kring detta i gällande regeringsformär
oprecisa och politiska beslut har tagits innebär inskränkningarsom
häri. Dock skulle EG-medlemskap och i synnerhet denett om
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ekonomiska och unionenmonetära förverkligas medföra betydande
inskränkningar för kommunernas verksamhet. Jag finner kommitté-
majoritetens skrivningar i detta avseende idylliserande EGEUsav
strävanden.

Majoriteten sätter, när det gäller nationell lagstiftning och lokalt
självstyre, sitt hopp till den diskussion förs inom EG densom om
s.k. subsidiaritetsprincipen.

Denna handlar besluten ska på den nivå där de bästatt tasom
främjar gemenskapens mål. Men beslutens inriktning ska just attvara
främja gemenskapen och får inte gå fyrade s.k. friheterna elleremot
äventyra vad kallas gemenskapsbygget.som

Detta uttolkas så det skulle innebära ökat nationellt eller lokaltatt
inflytande. Därför översätts ordet subsidiaritet med det faktiskt
vilseförande ordet närhet. skDen subsidiaritetsprincipen innebär såväl
centralisering decentralisering beslut.som av

Vid EGs toppmötei Edinburgh preciserades subsidiaritetsprincipen
på följande sätt

Subsidiaritetsprincipen är dynamiskt begrepp och bör användasett
utifrån traktatens mål. Den möjlighet utvidga gemenskapensattger
handlingsfrihet omständigheternanär kräver detta, och omvänt att
begränsa eller avbryta den, den intenär längre berättigad.är

Detta rejält för skilda tolkningar och möjligenett utrymmeger
motstridiga uppfattningar begreppet. Men det viktiga är självaattav
tolkningen begreppet, dess innehåll och tillämpning, förbehålletärav
EGs centrala myndigheter. Det råder heller ,inget tvivel attom
principen är underställd EGs grundfördrag och EG-domstolens makt.

framgårDetta klart det anförda särskilda dokumentetav om
subsidiaritetsprincipen i december 1992 i Edinburgh.antogssom

inteEG folkstyrtär

Kommittémajoritetens slutsats är vår folkstyrelse vid svensktatt ett
medlemskap i i sinaEG grunddrag kommer bestå även den iatt om
vissa avseenden kommer ändras och få inriktining.att en annan
Majoriteten uppfattar inte EG odemokratiskt.som

För underbygga detta hänvisas till enhetsakten, vilkenatt t.ex.
poängterar Europa har uttryckge för demokratiskaatt ett attansvar
principer och respekt för rättsprinciper och mänskliga rättigheter.
Dessutom anförs EG i till många andra internationellaatt motsats
organisationer Sverige för närvarande är medlem endastsom av,
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består demokratier.av
för sigär i och EG ställer krav på medlemsländernasant att att

formde ska ha någon parlamentarisktdemokratiskt och isystemav
huvudsak respektera mänskliga rättigheter, enskildaäven om
medlemsländer tillämpar såväl åsiktsregistrering yrkesförbud.som

Sveriges medlemsansökan gäller dock inte de enskilda medlems-
länderna, EG organisation.utan som

Denna hävdar själv den har demokratiskt underskott, helaatt ett
dess beslutsstruktur innebär folket ytterligthar små möjligheter tillatt
politiska initiativ och politisk påverkan. Den slutna kommissionen
har, den huvudsakliga formella initiativmakten, desagt,som

tillfälletministrar för rådet har denutgör avgörande lagstift-som
ningsmakten, parlamentet är tandlöst och domstolen inte kansom
påverkas folkviljan har politisk makt. Därtill kommer, dennärstorav
ekonomiskt unionen utvecklats, centralbanksråd,ettatt som
ska stå politiskaöver hänsyn ska ha det avgörande inflytandet över
gemenskapens samlade ekonomiska politik.

Även EG respekterar mänskliga fri- och sårättigheter kan EGom
organisation inte betecknas folkstyrd.som som

Ett den moderna demokratins problem mångaärstora attav
människor känner sig utanför och de inte tycker sig kunna påverkaatt
och eliter förminskas inteDetta förvärrasatt styr. utan av en
överstatlig organsiation EGs typ.av

Medlemskap obönhörligt

Majoriteten detta problem i principiellt Vårtar ettupp resonemang.
folkstyrelse skulle även inte skulle bli medlemmar med allom
sannolikhet förändras följd den globalisering pågår.som av som

följder tvåDetta sägs i avseenden. enskilda möjlig-Den statensge
föraheter självständig politik påstås minska, vilket skulleatt en

försämra väljarnas möjlighet påverka det landets politik.att egna
Vidare påstås hastigheten internai det beslutsfattandet kan behövaatt
ökas farten i världsekonomins transaktioner.som svar

Detta krav på ökad hastighet antyder majoriteten strider i någon
mån öppenhet, utförliga utredningar, allsidig debatt ochmot stor
omsorgsfull förankring förhoppningsvisoch därmed,tangerar
oavsiktligt, uppfattningen demokrati ineffektivtäratt ett system.

majoritetensDessa ganska vanliga förär att ettresonemang ge
medlemskap i UtvecklingenEG drag obeveklighet.ett av varaanses
sådan det finnsknappast alternativ till medlemskap.att
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finnsDet därför anledning göra några reflexioner kring dessaatt
resonemang.

förändradeAtt omständigheter påverkar politikens och demokratins
villkor och påfordrar förändringar är detsant.Men är inget inytt
detta. politiskaDet beslutsfattandet påverkar, inte samhälls-styrmen
utvecklingen.

samhällsutvecklingen bestäms i väsentlig grad de ekonomiskaav
och sociala förhållanden bestäms utvecklingen vårasom av av
produktivkrañer och de maktrelationer mellan människorna som

därur. Allt detta bildar grunden för blandstammar samhälletsannat
politiska liv. Politiken påverkar i sin i olika skeenden ellertur, mer
mindre, denna sin grundval.

Detta gäller i vårt samhälle alldeles globalisering.typ oavsettav
Väljarna påverkar politiken och politiken samhällsutvecklingen bara
med relativ självständighet, eftersom politiken är starkt beroendeen

de ekonomiska, sociala och maktmässiga förutsättningarna.av

Global påverkan inget nytt

Dessa politikens förutsättningar har under många årtionden starkt
påverkats internationella omständigheter utvecklingenav av
produktivkraftema har sedan länge upphört ha nationell prägelatt en

än under kortare perioder.mer
industriellaDen revolutionen påverkade omedelbartnästan världs-

historiens förlopp. Utvecklingen därefter har skett genom en
internationell påverkan. Länder har fått sin samhällstruktur kraftigt
förändrad och dess politiska villkor har tvingat förhålla sig till detta
och reflekterat de sociala förhållanden därav blivit följden.som
Denna globala påverkan har varit påtaglig länder däravoavsett om
kunnat delta i utvecklingen eller de befunnit sig i utvecklingensom
periferi och fått bidra till denna till priset de själva släpat efterattav
och konserverats i ekonomisk underutveckling.

globalaDen karaktären produktivkraftemas utvecklings påverkanav
på samhällsutvecklingen och därmed politikens förutsättningar är
således inte Politiken eller demokratins villkor har således inteny.
varit oberoende denna globala utveckling under hela 1900-av
talet. När massbilismen bredde sig inverkade den inte bara påt.ex. ut
samhällenas kommunikations- och infrastruktur på allt frånutan
livsmönster och ideologi till samhällsplanering och industriell
utveckling. Politiken sig oberoende eller opåverkadvar vare av
detta och vårt samhälle hade knappast kunnat hålla sig utanför denna
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utveckling.
Men vi beroende och styrda denna globalatrots att var av av

det därför ingen kom med idén nationelladetattprocess var som upp
beslutsfattandet skulle överges eller skulle söka medlemskap iatt
massbilismens ursprungsland eller i förUSA Fordkoncemen att
påverka utvecklingen.

Senare landvinningar för samhällets produktivkrafterstörre som
utvecklingen telekommunikationer, microelectronik, datorer,t.ex. av

laserteknik har också starkt inverkat på arbetets, samhällenas och
politikens förutsättningar och möjligheter frågan är dessamen om
utvecklingsdrag har inneburit tilltagande globalisering.

ofrånkomligtEG inte

fortgående koncentrationen kapitalDen till storkoncemer,av som
blivit alltmer transnationella har underlättats teknikernade förav nya
masskommunikationer finansiellaoch operationer. Denna maktkon-
centration har globala verkningar, då företagenden makt i mångager
länder. Den skapar behov ökat internationellt samarbete mellanettav
de krafter vill begränsa dessa koncerners makt. Men dettasom

inte innebärasamarbete behöver upphävande nationellaett av
beslutssystem. finns med andra ingetDet 0rd säger EG ärattsom en

följdobeveklig ekonomisk utveckling.av en
erinrasHär kan Kanada förhållanden delvis liknar Sverigesom vars

och Nordens. Kanadas ekonomi starkt integrerad medär USAs.
all Kanadas går tillNästan den USA-marknaden. Kanadaexport stora

har med liksom SverigeUSA, med frihandelsavtal Nafta.EG, ettnu
ingen ställer förslagetMen på allvar Kanada skulle i USA.att upp

Och befolkningsmässigt litet land kan Kanada inte bara hävdaettsom
sin politiska desssärart, ekonomiska utveckling har de årensenaste
varit bättre påän USAs och vissa områden sjukvårdens villt.ex. nu
politiker i efterUSA Kanadasta system.

Utan självständighet för inteKanada hade detta funnits.
Det finns alltså ingen ekonomisk obeveklighet i mindre länderatt

måste gå i .större gemenskaper på grund ekonomiskupp av
utveckling eller integration.

intresseI vems

utvecklingOm dessutom ska karaktäriseras globaliseringsom av
förhållandena så är det heller inget för EGEU. EGEU ärargument
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uttrycket för regionalism hävda intressenasnarast sätt hosett att-
härskande kretsar i de västeuropeiska länderna.

De transnationella storföretagen eftersträvar regler ökar derassom
frihet. Det europeiska transnationella kapitalet har därför regelsom
tillskyndat EG och dess vidare integration. EGEU är aldrig tänkt och

heller uppbyggt för motverka dess makt, tvärtom till-att utan
kommet för övervinna hinder för denna makt.att

Här bör erinras påtryckargruppen det s.k. Round table ofattom
industrialists, består 40-50 direktörer från de störstasom av
europeiska storföretagen starkt påverkat de dragen i EGsstora
politik. Round table-gruppen har intimt samarbete med EGsett
ämbetsmän och politiker. De låtit utarbeta har oftarapporter gruppen
efter kort tid med vissa modifieringar blivit officiell EG-politik.

Globalisering utvecklingen bör inte förväxlas med vissaattav
problem i världen i dag kräver internationellt och kanske även
globalt samarbete. Detta är sak för sig miljökris, resurskris,en
fördelningen i världen kräver säkert internationella och globala
överenskommelser för kunna lösas. Men EG inteär tillkommetatt för

lösa dessa uppgifter.att
slutsatserna dessa reflexioner följande.är Den s.k. globalise-av

ringen påverkar del politikens uppgifter och villkor. Men deten av
finns inget mekaniskt samband mellan globaliserade för-mera
hållanden och den nationella eller politiskaatt självständigheten
därför måste upplösas. Denna självständighet för de politiska besluten

kapitalismenshar hela historia varit relativ och igenom stor
utsträckning påverkad internationell ekonomisk utveckling.av en

Om på detta sätt faktorerrad begränsar väljarnasattser en
inflytande politiken,över många förhållanden, inte minst inter-att
nationella utvecklingstendenser, politikens villkor och påverkarstyr
även väljarna, så är detta inget skäl medlemskap i EGatt ettgenom

bort det inflytande väljarna likväl har.ta

EG och vårt statsskick

Majoritetens slutsats traditionella former för demokratisktatt
beslutsfattande, liksom omfattningen landets reella suveränitet,av
framdeles kommer sig former EG-medlemskapatt ta oavsettnya
låter sig naturligtvis sägas. Men innebörden inteär lika oavsett
medlemskap eller ej med medlemskap kommer riksdagen på deatt
områden medlemskapet berör andra lagstiftare,att vara en rangens
våra grundlagar upphör ha giltighet EG-beslut, vårt folksatt gentemot
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möjlighet påverka politiken kommer formellt och reellt kraftigtatt att
beskäras.

Även den politiska suveräniteten inför samhällsutvecklingen ärom
relativ och begränsad innebär folket vidden missnöje med denatt ett
förda politiken kan framrösta majoritet i riksdagen. Vid etten ny
motsvarande missnöje bland de svenska väljarna med EG-beslut kan
vi vid medlemskap byte regering bara påverka 5ett genom av ca

utvidgatröster ministerråds cirka 90. Vid val till EG-parlamen-ettav
kan de svenska väljarna påverka 21-25valet ledamötertet ettav av

vidgat EG-parlaments minst 635 ledamöter.
dagensI Sverige beror lagstiftaren väljarnas stöd I EG ägerav -

lagstiftningen betydligt högre väljarnas efteröver huvudenrum upp
initiativ från kommissionen, beslut rådet med representan-genom av

för ländernas regeringar eller domar den för väljarnater genom av
oåtkomliga domstolen. Vi avstår föra politikrätten att en som
väljarna kan påverka för i EG svenskt politisktetten process som ger
elitskikt vissa begränsade, marginella, möjligheter påverka.snarast att
EG-rätten häver vid konflikt våra grundlagar och vår övriga lagstift-
ning. Tvärtemot kommittémajoriteten jag detta innebäratt attmenar

EG-medlemskap upphäver viktiga delar vårt statsskicks grunderett av
och allvarligt minskar demokratin.

Därför borde redan studiet hur EG-ntedlentskap påverkaskulleettav
vårt statsskicks lettgrunder kommittén till slutsatsen den,att trots
direktiven bort medlemskaptanken på svenskt EG.avvisa iett

Samma slutsats borde också följa studiet del de frågorav av en av
berörs i det följande.som

En sådan slutsats kan strida kommitténs direktiv. Dessamotsynas
utmärks den bekymmerslösa hållning till EG-medlemskapav som
kännetecknat de årens regeringar konsekvensenasenaste trots att av

EGEU medlemskap inte klarlagdaär och ingen vilkenett trots att vet
Åform EGEU kommer så ska Sverige in i organisationen.att ta

andra sidan finns också viss spänning innebörden majorite-moten av
förslag i denna del och kommittédirektiven, då de intetens senare

riktigt förutsett grundlagen i konflikt med EG-beslut kommeratt att
upphävas.

Obegränsad överlåtelse

vårSom regeringsform i dag kan Sverige inte bli medlem iutser
EG. I regeringsformens 10 kap 5 fast§ slås att
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Beslutanderätt, direkt grundar sig på denna regeringsform ochsom
meddelande föreskrifter, användningensom avser statensav av

tillgångar eller ingående eller uppsägning internationellaav
överenskommelser eller förpliktelser, kan i begränsad omfattning
överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete till
vilken riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig
domstol. Därvid får överlåtas beslutanderätt frågasom avser om
stiftande, ändring eller upphävande grundlag, riksdagsordningenav
eller lag val till riksdagen eller i fråga begränsningom om av
någon fri-de och rättigheter i 2 kap.av som avses

Såsom också påpekas i detta betänkande är den avgörande skillnaden
mellan EG EU medlemskap och internationelltett samarbeteannat att
Sverige vid medlemskap överlåter beslutsbefogenheterett till
gemenskapema. I samarbete ska förpliktelser iannat omsättas svensk
rätt EGs beslut blir däremot direkt gällande här i landet.-

Den beslutsöverlåtelse skulle ske till EG kommer alltattsom vara
begränsad.än Enligt detta betänkandeannat detär knappast

möjligt i sak eller räkna befogenheteratt de överlåtsange upp som
141.s. En ändring regeringsformens 10 kap. 5 § därförärav

nödvändig för svensk EG anslutning. Så långt har jag ingenen
invändning kommittémajoritetens analys.mot

Dess förslag till ändring 10 kap. 5 kan jag§ inte acceptera.av
Förslaget lyder Beslutanderätt kan överlåtas till Europeiska
gemenskaperna i den utsträckning följer överenskommelsesom av en
mellan Sverige och Europeiska gemenskapernas medlemsstater s.
150.

Regering och riksdag skulle därmed möjlighet till obegränsatettges
uppgivande beslutanderätt, bara det görs till EG.av

Här borde istället tydliggöras rad viktiga områden inte kanen som
överlåtbara, vilket skulle stärka svensk position vid möjligvara en en

framtida konflikt mellan principer Sverige inte särskildaatt utan
procedurer får göra överlåtelser bryter våra grundlagarsmotsom

uttryckligengrundprinciper, där skulle kunna offentlighets-anges
princip, meddelarskydd, rätten till överenskommelse med tredje land.

Här skulle för säkerhets skull också allemansrätten kunna nämnas.

Inskränkt självständighet

När uttryckssättet beslutanderätt endast kan överlåtas i begränsadatt
omfattning anfördes i propositionen att

stadgandet icke medger, exempelvis sådana befogenheteratt attsom
stifta lag, besluta skatter och andra pålagor eller ingå överens-om
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sig i sin helhet ellerfrämmande makt överlåteskommelse med vare
på rikets själv-något kan inverkautsträckning, på sätti somen

1964 134 återgivet i detta betänkandei 140ständighet propstort s.
på 136s.

stifta lag tillemellertid befogenhetenEG-medlemskap innebär attatt
lagverkan och dessförordningar har direktdel överlåtes. EGsstor

också beslutaharövriga beslut står svensk lag. EG rättenöver att om
sannoliktfolkhushållet framdelespålagor på det svenskaandra

handelspolitik ellerregler förockså skatter och EGs t.ex. gemensam
fora inskränker i vårauppträdande i internationellagemensamt

främmande makt,till överenskommelser medmöjligheter som
alltså grund-rikets självständighet. Vilketnågot inverkar påsätt

lagen skall skyddett emot.vara
förslag tillmajoritetensförarbeten mister sin aktualitetDessa om

genomföras.Men därvid upphävs10 kap. 5 skullelydelse § RFny av
grunddet det tidigare utgöraockså till del ansettsstor ensom som

för nationella självständigheten.denstaten
stycke,förslag skulle bli andraEnligt det med majoritetenssom

internationellt samarbete änfortfarande, vad beträffarkvarstår annat
ändring ellerstiftande,principen beslutanderättEG, somatt avser

begränsning någoneller frågaupphävande grundlag avav om
får överlåtas. ochi 2 kap. Ide fri- och rättigheter som avsesav

fårgrundlagar, vilketrättsakter står våramed EGs över även
gäller dettaförslag till kap. 10grundlagsskyddi majoritetens 1ny

inte inför EG.

innehållSamma lagtext nytt-

vad för överlåtelserrad exempel påbetänkandetextenI somges en
uttolkningarff. Därvid finnskan komma ifråga 134s. ett avpar

jag inte kan godkänna.gällande grundlag som
riksbanken har rätt9 kap. 13 stadgasI RFs § utattatt geensam

majorite-utformningen. Detta uttolkaroch och bestämmasedlar mynt
svenska sedlarså inget svenskt har rätt att utten att annat organ ge

dagskulle redan iSkulle uttolkning på ordenoch dennamynt. tas
likvärdig svensk valutautländska ha rätten att ut somgeorgan

till vår valutaåtminstone ha upprättariksbanken och rätten att
betalningsmedel i Sverige.konkurrerande

gjordorimlig,majoritetens uttolkning tordeDenna men avvara
ekonomiska ochanslutning Sverige till denivern visa,att att aven

formellaändring grundlagensunionen kan skemonetära yta.utan av
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bortserMan helt enkelt från syftet med riksbankens sedelmonopol en
självständigvaluta, ekonomisk politik.egen en

På motsvarande sätt 8 kap. 19sägs § hur lagar ska utfärdas,om
bara syfta på utfärdande svenska lagar stadgandet torde välav men-

författat under den förutsättningen bara Sverige baraattvara
svenska lagar har, för gammalt ordstäv.att travestera ett

Majoritetens sätt lämna det överlåtbara området för beslutan-att
derätt öppet är sätt bestämma det överlåtbara området såett att att
Sverige medlem möjlighet fullt delta i det ekonomisk-att utsom ges

samarbetetsmonetära kommande faser. 144. Detta samarbetess.
kommande faser sådana saker ekonomiskavser som en gemensam
politik, valutagemensam osv.

Innebörden alltsåär huvuddelen vår nationella självbe-att av
stämmanderätt ska kunna överlåtas till EG finnsdet konstitu-utan att
tionella därför. Vigränser ska avstå vår självbestämmanderätt för att
utöva den gemensamt det heter i EG-terminologin, attsom genom
få kanske l2l utökad kommission, 5-6 % rösterna i ettav en ev. av
utvidgat råd och 2 %mellan och 3 vidgat EG parlament.ettav

tredje alternativEtt

Svenska folket ska i folkomröstning ställning för ellerta emot ett
medlemskap. folket,Om de utomordentligt starka skäl talartrots som
däremot, i denna skulle såga till medlemskap i EGdenett
europeiska unionen krävs förändringar våra grundlagar.sagtssom av

Som inledningsvis påpekats har kommittédirektiven två olikaangett
principer för sådana förändringar. Antingen ändrar i varjeatt man
stadgande berörs medlemskap eller ocksåett attsom av man ger en
specialregel för EG, inte berör interna förhållanden. Detsom senare

i föroch sig omöjlig uppgift eftersom EG berör direkt så storen en
del de interna förhållandena.av

Författaren kommittédirektiven har därvid bortsett från detattav
finns tredje alternativ, nämligen stärka grundlagens ställningett att
och Sverige i förhandlingar EG-medlem kan hänvisa tillelleratt som

överlåtas och andra ickevissa områden i vår författning inte kanatt
hellerkan EG-vidare överlåtbara till EG och överärutan tas av

lagstiftning.

Platt till marken

Utredningens för sökamajoritet har dessvärre kunnat vinnas att



306 Reservationer 1993SOU 14

framgångslinje.lösningar enligt sådan Utredningen har med sitten
haftförslag till den paragrafen, kap. 10 ambitionen finnal § attnya

för Sverige inte blisådan skrivning det möjligt baragör attsomen
också för Sverigemedlem gemenskapema utan utrymme attgeav

Sverige fulltmedlem. Med detta ska delta i detatt utvara menas
vidgningintegrationsarbetet dvs EGEUen avgemensamma

fordrar grundlagsändringar.samarbetet dettaattutan nya
antingen via enhålligautvidgning integrationen sker be-Denna av

235i rådet, enligt romtraktaten eller domar EG-slut § genom av
kan också ske via traktatsändringar vilka dock kandomstolen. Det

fordra ratifikation medlemsländerna.av
Frågan inte majoritetens förslag till 1 kap. 10 RFär §nyom

ratifikatio-lämnar fältet så fritt för förstärkt integration eventuellaatt
fördragsändringar i framtiden inte nödvändigtvis kommer attner av

följer anslutningenfordras. nämligen de förpliktelserOm som av
hinder vad föreskrivs i grundlag eller laggäller utan annanav som

regeringenkan enhälligt beslut traktatsändring beslutettett om -
kanske inte riksdagen eller folkmajoriteten gillar jfr Danmarkmen -

våren 92 förpliktelse följer anslutningen tillavanses vara en som
det förpliktelserna vid viss tidpunktEGEU. Inget sågs ärattom en

viss omfattning paragraf.eller i dennaav som avses
föreslagna paragrafen Sverige och dess grundlagar plattDen lägger

till införmarken EG.

förGränser statsråd

på område överlåts till vid medlems-Med tanke det EGatt ettsom
skap skulle mycket brett borde det, kommittémajorite-tvärtemotvara

förslag, införas stadganden vidare suveränitets-görtens attsom
överlåtelse icke kan ske folket eller folkom-valutan att genom
röstning har möjlighet påverka beslutet. För det talar i synnerhetatt
talar den diskrepans, enligt opinionsmätningarna tycks rådastora som
i EG-frågan, mellan delar de valda politikerna och derasstora av
väljare.

detta betänkande 89 understryksI s. svenskt statsrådatt ett som
deltar i i rådsmöte bör bundet grundlagens bud ochett vara av
också skyldig sig rättsakter beslutas skullemotsättaatt attvara som
strida svenska grundlagsbestämmelser. Detta bra under-ärmot ett
strykande mening i kommande förarbete till regerings-ettmen som
formen likväl otillräckligt.

borde, enligt min mening, skrivas in i regeringsformenDet i den
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kap.1 10 § beslut strider deatt svenska grundlagamasnya motsom
anda, det svenska folkets demokratiskamot rättigheter eller nationella
intressen ska svenska statsråd helt enkelt inte få biträda. händelseI

sådana förslag ska regeringen riksdagen kunna åläggasav attav
inleda förhandlingar undantag och resultatet dessa skaattom av
kunna underställas folket för prövning.

En sådan skulle i händelse i folkomröstningansats klartettav en
bättre försvara våra nationella rättigheter och traditioner än den
plattläggar- paragraf kommittémajoriteten föreslår 10 §som som ny
i 1 kap. i regeringsformen.

Skyddet för fri och rättigheter

Kommittémajoriteten gör den bedömningen det gemenskapsrätts-att
liga fri- och rättighetsskyddet inte står det svenska efter i fråga om
omfattning och när det gäller materiellt skydd inskränkningar.mot

Emellertid bortser majoriteten här från viktig omständighet. Fri-en
och rättigheter erövras utvecklas politisk kamp. I Sverige ärgenom
fri- och rättigheterna skyddade i grundlag även vissa dem harom av-

för skydd då de kan regleras iett vanlig lag.svagt De kan utvecklas
vidare och fördjupas demokratisk kamp.genom

I EG har de allmänna rättsprincipema i allt väsentligt kommit att
utvecklas EG-domstolens arbete. Det är såledesgenom genom
domstolens avgöranden EGs rättighetsskydd kommit formas.attsom
Domstolen har med andra ord på detta område själv format de
principer gäller. EG-domstolens beslut kan inte överklagas.som

[betänkandet också, vilket jag vill understryka,noteras gemen-att
skapsrätten saknar kodifierat fri- och rättighetsskydd ochett därför
också saknar skrivna regler för vilka grunder begränsningar kan
ske 125.s. Utöver hänvisningar till Europakonventionen deom
mänskliga rättigheterna och förhoppningar EG rätten ska följaatt

restriktioner inskränkningar i svensk rätt, EGmotsamma som ger
domstolens praxis ännu inte tillräckligt underlag för att man mera
bestämt skall kunna vilka grunder för begränsningar denange som

acceptabla.anser vara
Dessutom det,är professor Bemitz påpekat i boken EG-rättenssom

gmnder, så EG domstolen i sin verksamhet inte bundenär sinaatt av
tidigare beslut, den har inte prejudicerande effekt sig självsamma

på andra domstolar. Logiken i detta är den ska kunnascm vara
dynamisk, dvs. den främjaska integrationen.att

Men detta följer också domstolen kan ändra riktning vadattav
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rättighetsskyddet.uttolkning fri- ochsingäller av
i grundlagmedfrån det svenskaväsensskiltOckså detta är systemet

här, änrättigheterna ärrättigheter. Fri- ochfri- ochkodiñerade om
formaliteter.försvårandeskyddadeotillräckligt, av

i5 flera fall kommakapitel iframgårkanEG-rätten avsom
svenskangivna ifinnsfri- och rättighetermed dekonflikt som

fullstän-konflikterframställningen möjliga ärHuruvidagrundlag. av
karaktärdynamiskabland den s.k.dig svårt avgöraär att avp. g.a.

har.EG-rättensom
i kapitlet.konflikter någotvikten möjligaförringasSamtidigt av

förevändning förgrundlagsskyddotillräckligtanvänderMan ett som
Eftersombetydelse.såkonflikter inte skulle haeventuella storatt

kan kommafotografers upphovsrättochförfattares, konstnärerst.ex.
bekymraså tycks dettaupphovsrättsliga regler,påverkas EGsatt av

bestämsinnehållet i denna rätteftersommajoriteten mindre genom
otillräckligt,grundlagskyddet härigenom ärlagvanlig Men även om.
i Sverigegäller änlagstiftares laglångt påverkbardetär sommeren

fallet med EG-regler.skullevad varasom

oberoendeDomstolarnas

intemyndighet, ochingenkap. 2 § stadgasRegeringsformens 11I att
enskildadöma i dethur domstol skariksdagen, får bestämmaheller

särskilt fall.itillämpa rättsregeldomstol skafallet eller hur etten
själv-oberoendedomstolarsprincipDenna motsvaras av enom

rättstillämpandeförvaltningsmyndigheterna i derasförständighet
7verksamhet 11 kap. §.

kapiteli betänkandetsprinciper kommer, såsom visasDessa att
torde denhuvudsakmedlemsskap.i kläm vid Idelvis komma ett
korrekta.deli dennadär förhållandenaanalys görs varasom av

vissa fall inhämtaiförpliktadeDomstolar kommer attatt vara
iakttaskunnatEG-domstolen och därvid har ävenförhandsbesked av

förhandsbesked ärdomstolentendens hos EG att somavgeen
fördärför lämnar begränsatoch precisa ochdetaljerade utrymmeett

160.bedömningarnationella domarens s.den
ochdomstolensrättsinstansemas, högstade högstaSlutsatsen om

anför detMajoritetendock inte riktig.ställning ärregeringsrättens,
domsmaktenhögstauttryckligen inte dendetförhållandet attatt anges

förmildrandehelt obundetmåste kunna utövas sorts om-som en
liksomgiltighet får prövasEG-rättsaktersständighet gentemot att

förhandsbesked.ibland ska bindandedomstolenEGatt avge
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I där domstolarnas oberoende grundprinciputgörett system en
måste detta gälla även och kanske i synnerhet den högsta domstolen

detta egentligen särskilt behöver påpekas. På de områdenutan att som
EGEU griper inrätten i vårt rättssystem liksom där EG domstolens
vägledande förhandsbesked därförupphör våra högsta rättsinstan-ges

de högsta.attser vara
Här bör poängteras EG-domstolen i sitt dömande alltid verkatatt

för vidgande EGs beslutskompetens. Dessutomatt har denett av
verkat för behålla avgöranden i sin och slå vakt sinatt egen om egen
överhöghet och politiska makt. EG-domstolen har aldrig rört sig i
riktning domstols närhetsprincip.mot sortsen

Beslutssystemet rubbas

När det gäller beredning regeringsärenden, hur lagar görs giltigaav
påverkar medlemskapEG förhållandena ändringarett utan attosv.
igörs regeringsformen. En rad regler i RFs 8 kap. kommer inte

längre helt verkligheten.att motsvara
Många dessa regler tillkommithar för förhindra kom-att attav

överförs till på befordrarsätt matkkoncentrationpetens ettorgan som
eller rubbar principerna för uppbyggnaden vårt beslutssystem.av

EGEU kommer över del lagstiftningen med hjälpatt ta storen av
förordningar och lagars tillämplighet kommer påverkas ellerattav

stundom bestämmas EG domstolens domar. Mot denna bakgrundav
framstår majoritetens slutsats, det svenska för kompetens-att systemet
fördelning inte rubbas EG-medlemskap, felaktig ellerettav som
överslätande de förhållanden skulle komma råda.gentemot attsom

EGEU samarbetet kommer beröra mycket brett fältatt ett av
inrikespolitiska frågor och antingen upphäva eller stå deöver beslut

meddelas enligt våra kompetensregler.som
Dessutom är det så, anförs i betänkandet, varje föreskriftattsom

för ha laglig verkan måste stödjas på någon överordnad ochatt norm
och på grundlagarna. Men EG-institutionernas före-ytterst en av
skrifter, kommer få laglig verkan här, hämtar sin legitimitetattsom
inte grundlagen med stöd bestämmelser i grundlagenutan attur ur av
riksdagen överlåtit beslutanderätt till gemenskaperna 179 t.s.

Detta betyder föreskrifter från fårEG rättslig verkan häratt även
de strider våra grundlagar, eftersom vi, enligt majoritetensmotom

förslag, kommer grundlagfästa EG gällerrätten våraöveratt egna
grundlagar.
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Offentlighetsprincip meddelarfrihetoch

fått uppmärksamhet det gällerfrågekomplex årEtt stor somsom
offentlighet och meddelarskyddet. Sverige ochallmänna handlingars

motstridiga principer.här raktEG har
meddelarfriheten förOffentlighetsprincipen liksom unikaär
handlingar kommer tillSverige. Utgångspunkten här är att som

dem offentliga och bara kanmyndigheter eller upprättas ärav
tryckfrihetsförordningenssärskilt angivna skäl isekretessbeläggas av

massmedia innehållet i ickenågon delgerandra kapitel. Och enom
efterforska veder-offentlig handling så får myndigheten inte vem

anonymitetsskydd.också vederbörandebörande och harär
offentlighetsprincipen och med-värderingenI den allmänna av

grundläggandei betänkandet, de utgördelarfriheten görs attsom
samhällsliv instämmer jag till fullo.värden i svensktgemensamma

offentliga verksamheten liggerutomordentlig vikt denDet är attav
såför de nyhetsformedlandeför medborgarna ochöppen attorganen

efter val,uupplysningar i skilda angelägenheterde kan inhämta eget
myndigheterna önskar lämna utden informationoberoende somav

214.s.
helt deannorlundagrundprinciper är här än,EGs motsatta

till myndig-i sekretess och det ärsvenska. Grundregeln EG är upp
då de inte har sekretess.vill handlingarheten den lämna ävenutom

givet vårmellan dessa principer detVid konfrontation är atten
långt jagmeddelarskyddet försvaras. Så äroffentlighetsprincip och

enig med majoriteten.
påformell angreppspunktväsentligenmajoriteten anläggerMen en

innehållsligt.jag problemetproblemet, medan ärattmenar
sammanfattande bedömning i denna del, kanEnligt betänkandets

gäller den politiska berednings-inträda när detskillnader komma att
förviktigaste underlaget detDen äroch beslutsprocessen. att

blilagstiftningsfrågor kan kommaoffenliga samtalet i änatt magrare
beslutsfattarna emellanreella förhandlingarnadels deattnu, genom

inte förs offentligt, dels på grundutanför rådeti och attav--
till beslut tordeöverväganden lett framredovisningen de ettsomav

skildringutförliga vi vid.bli mindre än är Det ärkomma att envana
de faktiskt och det dessa ochinom EG ärförhållandena utsersomav

öppenhet har förhållaförhoppningar ökadallmännainte att ossom
till.

i konflikt EGs regler. Sommeddelarfriheten står medOckså
inte uteslutet denförsiktigt uttrycker saken är detmajoriteten att
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svenska meddelarfriheten på sikt kan skapa spänningar i förhållande
till gemenskapema eller till andra medlemsstater.

frågaDen konkret står vad händer svensk EG-tjänstemansom en
meddelar något sekretessbelagt till journalist. Skulle han,som en

alla andratvärtemot EG-tjänstemän, kunna hänvisa till meddelarfri-
heten Förvisso läcks uppgifter från EG-byråkratin, det finnsmen
också på tjänstemänexempel spårats och bestraffats med bötersom
eller avsked.

Majoritetens slutsats härvid de sekretesskravär EG--att ettsom
samarbete ställer kan tillgodoses grundlagsåndring 201.s.utan
Handlingsoffentligheten får nämligen enligt tryckfrihetsförordningen
2 kap. 2 begränsas§ med hänvisning till rikets förhållande till annan

Återeller mellanfolklig organisation. majoriteten tillstat ser
grundlagens formella skal. Syftet handlingsoffentlighetenmed skulle

de sekretesskrav EG-samarbeteaccepterar ettuppges om som
ställer.

Inrikespolitik blir utrikespolitik

Problemet härvid EGEU baraär delvis är utrikespolitik iatt
traditionell mening. idagDet inrikespolitikär kommer i växandesom
omfattning EG-politik.bli formell meningI blir det utrikespolitik,att

fortfarande inrikespolitik.i reell Underlag för inrikespolitisktmen
gällande beslut och lagar kommer alltså kunna bli föremål föratt
utrikessekretess.

Samma form, innehålländrat

oförändradEn lagstiftning föränderlig verklighet betydergentemot en
här uttunnad lagstiftning. Lagstiftningen står kvar offentlig-en men
heten minskar underlaget för det offentliga samtalet i lagstiftnings-
frågor blir magrare.

Förvisso finns ännu olikheter i EG-ländemas lagstiftning Men de
överlag mycket restriktiva offentligheten,lagarna skadar joumalisti-
ken och den information allmänheten får. Rapporteringen sker oftast
på makthavamas villkor eftersom i flera länder och i EG myndig--
heter kan vilken information de lämnarstyra ut.

Problemen kan också illustreras med förslaget till EG-direktiv
angående skydd för enskilda vid behandling personuppgifter. Dettaav
förslag behandlas i detta betänkande 212 fi.s. Om direktivet
genomförs behöver det knappast fordra någon grundlagsändring, då
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skyddsekretessbelägga6 möjlighet2 kap. 2 TF pkt§ att p.g.a.ger
ekonomiska förhållanden.för enskilds personliga och

faktisktdirektivetmajoritetens osäkerhetMen tvärtemot rentom
jag hävda, dettaoffentlighetsprincipen, villskulle inskränka att syns

nyttjas påpersonuppgift endast fåruppenbart. insamladOm envara
för vilka de samlats in sätterförenliga med det ändamålsätt ärsom

journalist ellerför tredjedetta hur mangränser t.ex. annanen
fårdå använda skatte-intresserad kan använda hanhonom ens

körkortsregistrenregistret, fastighetsregistret, bil- och osv.
kan tolereraklart knappastDessutom torde det EG attattvara

sekretessbelagda skulle fåpå andra ställen ihandlingar EG ärsom
kommer det konflikt inför EG-offentliga i Sverige. Och envara

all anledning, medsvenska meddelarfriheten ñnnsdomstolen denom
rättsfall inom liksom det unikt svenskabåde på faktiska EGtanke
domstolen kan fatta beslut görmed denna princip, ett attatt som

inskränks.principen
handlingaroffentlighetsprincipen får gälla hittills för deOm som

förhållanden så kommerinternt rörande svenskaupprättassom
internaeftersom alltmeroffentlighetsprincipen rubbas röratt som

svenska förhållanden kommer beslutas EG.att av
Sverigeutrednings- och beslutsprocess iDetta betyder att som

framtiden till delar kommerkan följa mycket i attstora varanoganu
inte omfattningenhemligstämplad. På grund vi i dagatt vet avav

ingen idag med säkerhet hur mycketgemenskapssamarbete vet av
lagarundandraget offentliga samtalet. våradetta blir det Trots attsom

oförändrade.till sin bokstav förblir relativt

ståndpunktSvagt hävdad

inledningsanförandeDinkenspiel, i sitt vidNär därför statsrådet
förhandlingar med allmänt talaröppnandet Sveriges EG,av om

offentlighetsprincipen och meddelarfriheten fundamentalasom
omistliga delar vårt politiska och kulturellaprinciper och arv, somav

delar med ochgärna noterar attav,oss

främjar demokratiska rättsäkerheten ochdenDe processen,
vilket också viktigaeffektiviteten i den offentliga förvaltningen, är

mål för gemenskapen.,

faktiska möjlighet tillså har han inte försvarat vår nuvarande
faktiska skillnaderoffentlighet. han har slätat deTvärtom över som

ñnns mellan Sverige och EG detta område.
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Starkare lagstiftning

För vi ska kunna behålla oförändrad offentlighet skulle behövasatt en
förstärkning grundlagsskyddet för den principen. Jag har därfören av

förordat offentlighetsprincipen och meddelarskyddet bordeattovan
tillhöra områden icke överlåtbara.är Vidare borde utrikessekre-som
tess-undantaget i 2 kap. 2 § TF preciseras så, det, i händelseatt av
EG-medlemskap, icke skulle gälla EG ärenden med inrikespolitisk
verkan.

Ska detta någonha verkan krävs dock majoritetens förslag tillatt
l kap. 10 § RF i sin konsekvens innebär grundlagfästandeettny som
EG-rätts och besluts överhöghet över svensk lag icke genomförs.av

Andra tryckfrihetsfrågor

Ett EG-medlemsskap skulle också beröra rad andra tryck- ochen
yttrandefrihetsrättsliga principer. Redan EES-avtalet har påverkat och
tänjt på svenska principer. Ett medlemsskap kan betyda ytterligare
tänjningar, kan betänkandet poängterar normkonfliktt.ex. som en
komma uppstå mellan det svenska förbudet trycktatt mot censur av
skrift och EG-rättsakter eftersom EG redan beslutat direktivom som
strider dessa områden 225.s. Majoriteten hävdar dåmot att ett
svenskt statsråd har försvara svensk ståndpunkt, konstate-att en men

också gemenskaperna svenska intressen skulleatt motrar om - -
komma gå vidare med ytterligare föreskrifter denna fordraratt artav

lojal svensk fördragstillämpning sådana föreskrifter följs.atten
Jag delar icke sådan undfallandeEG hållning. Våramoten

omsorgsfullt genomarbetade tryckfrihetsprinciper borde viktigarevara
lojalitetän EGEUgentemot organen.

Majoriteten föreslår i det kapitel berör dessa frågor kap. 10som
5TFs kap. l § idag begränsar ägandet periodisk skrift tillatt som av

svensk medborgare eller juridisk tilleller utlänning enligtperson
särskild lag, ska utvidgas omfatta också utländsk juridiskatt person.
Detta är anpassning till EGs regler.en

Eftersom förändringdenna skulle komma gällaatt oavsett ett
svenskt medlemsskap eller vill jag avstyrka den. Förvisso behövs
inom tidningsbranschen mångfald och törhända konkurrens.mer av
Men de utländska juridiska skulle etablera eller köpapersoner som
in svenska tidningar skulle med all sannolikhet stora trans-vara
nationella koncerner. inköpDessa svenska tidningar skulle inteav
främja den totala konkurrensen. Däremot skulle de kunna medföra att
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åsidosättamäktiga kan etablera sig, kan de goda principer,ägare som
Sverige har på detta område.som

iRiksdagsarbetet EG

med i kommer riksdagens roll förändrasOm Sverige kommer EG att
Riksdagen inte, längreoch minska. kommer nämnts, attsom vara

stifta lagarlagstiftare. kommer i många fall fåDen att varsensam
varigenom riksdagen såledesinnebörd styrda EG direktiv,är av

del sin självständighet. Bara krympandemister ettstoren av
Ökad integrationområde område krymper i takt med EGett ensom-

självständig roll.riksdagen ha kvarkommer att en-
i rådet tjänstgörandeväxande del lagstiftningen kommerInom en av

Sveriges vid lagstift-statsråd den utövar rösträttatt vara person som
förskjutning makt frånning. innebär alltså mycket starkEG en av

riksdag till regering.
riksdagensutgångspunkten för diskussionenbordeDetta omvara

alltså ställas vid händelseroll i EG-samarbetet. Uppgiften borde att
så mycketfinna roll för riksdagenmedlemsskap som somenav

folkets främsta företrädare.möjligt räddar dess karaktär attav vara
riksdagens roll behandlas ickeMajoriteten väljer emellertid näratt

utgångspunkt i stället regeringens.detta utgångspunkt. Dess ärta som
i riksdagens viktigasteRegeringen blir vad händer EGom som

skyldig infor-243. Regeringen skainformationskälla s. attvara
informa-och konsultera riksdagen. Detta kan ske öppengenommera

samrâdsorgan,i plenum. ocksåtion till riksdagen Men ett engenom
särskild nämnd.

någon formellEnligt förslaget regeringen inte i meningska vara
ståndpunkter. det givtvis viktigtbunden denna nämnds Men ärav

Själva med förfarandetregeringen hänsyn till dem. poängenatt tar
också skaffafrån regeringens synpunkt måste sigattvara en

förhandlingsuppgörelse i ministerrådetförsäkran ellerviss attom en
riksdagen så småningomnågot ocksåEG-organannat accepteras av

245.s.
så flesta beslut ministerrådet gäller,Visserligen det deär att av

huvudpoängen med nämnden borderiksdagen Menvadoavsett anser.
riksdagen ska kunnariksdagens synpunkt, styraatt attvarases ur

regeringen.
betydligt aktiv och styrande roll.Nämnden borde alltså merages en

vid behov till ärendenså möjligt ochDen borde när är attse
fattai fall bör den själv kunnabehandlas riksdagen och andraav

vägledande för regeringen.beslut skasom vara
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Val till EG-parlamentet

SverigeOm kommer med i EG bör val till EG-parlamentet ske på ett
sätt full proportionalitet. Kommitténs förslag på dennagaranterarsom
punkt kombinerar på förtjänstfullt riksproportionalitetsätt medett
regionala Valkretsar. Dock försvagas proportionaliteten genom
införandet %-spärr.4 Jag har valet till EG parlamentansett attav en
ska %-spärr.ske 4utan

Vidare borde alla stadigt bor i Sverige ha rösträtt, varför densom
kommunala vallängden borde gälla i detta val.

Folkomröstningen

I betänkandet diskuteras de regler gäller för folkomröstning. Jagsom
vill understryka sådan omröstning ska i förhållandeäga tillatt en rum

förhandlat resultat innehållaoch tydligt och nej alternativ,ett ett
så väljarna inte förutsätts manipulerande mellanlinjer.att

Också i kommande folkomröstning i EG-frågan det enligt minären
mening viktigt alla stadigt bor och arbetar i Sverigeatt som ges
möjlighet Därförrösta. borde enligt min mening förord givits föratt

vallångd används vid kommunala val.att samma som
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Svensson kdsIngvarReservation ledamöternaav

Colliander nydoch Harriet

Subsidiaritetsprincipen

uppslutning inom devunnit allmänSubsidiaritetsprincipen har
miljöområdetinomtillämpas redanEuropeiska Gemenskapema. Den

grund förbärandeMaastricht-fördragetskrivits in ioch har som en
hur denBedömningen tordeUnionen.den Europeiska oavsettattvara
principdennaGemenskaperna går kommerfortsatta inomprocessen

i utvecklingsarbetet.vägledandeatt vara
arbetsverktyg i arbetetgenerelltSubsidiaritetsprincipen är attett

organisation.mänskligkompetensnivåer i allolikabygga upp
gemenskapernaunderordnadegår på de uppgifter dePrincipen ut att

beslutskompetensskall de ha ochsjälva klarar hanteraatt ansvarav
underliggandestödja degemenskaperna skallför. överordnadeDe

uppgifter dedenna kompetens. Degemenskaperna i bevaraatt som
kan fylla skallpå effektivt sättunderordnade gemenskaperna inte ett

ansvarsområde.överordnade gemenskapersföras tillupp
alltid vilar på dembevisbördanSubsidiaritetsprincipen innebär att

dess frihetfunktion och därmedvill lägre nivå dessberöva ensom
ståndnivånmåste alltså bevisas den lägre äroch Det att uransvar.

den högreuppgift tillfredsställande ochfullgöra sin sätt attettatt
bättre.nivån kan det mycketgöra

maktfördelningsprincip, detPrincipen har sin betydelse mensom
arbetsverktyg ochprincipenviktigt betona ärär att ettatt en

våranalysen. Enligtutför inte själva arbetet elleranalysmodell. Den
beskrivittillräckligt beaktat ellerutredningen inteuppfattning har

förvarit fördelutgångspunkter. hadeprincipens egentliga Det en
förståelsen begreppet.av

inadekvat och irrelevantutredningenanvänderDessutom en
underlig anledningsubsidiaritetsprincipen. någonpåbenämning Av
uppfattaskommitnärhetsprincipenhar uttrycket att ensom

majoritet harSubsidiaritetsprincipen. Utredningenstill trotssynonym
uttryck.kritiken sådantpåpekande inte beaktat ettmot

decentraliseringsprincip. stårDeningen närhets- ellerPrincipen är
medrörelseriktning uttrycksovanför denegentligen typen somav
bådeSubsidiaritetsprincipen kan användasdecentralisering.begreppet
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närhets- och tjårrprincip. beror på vilken uppgiftDetsom en
utföras.skallsom

närhetsprincip redan skapat fövirring i den svenskaBegreppet har
debatten eftersom uttryck förkan ha svårt detattman se som en
närhet Sverige avstår viss suveränitet till med isäteatt torgan ex
Bryssel. Ordet närhet alltså i detta sammanhang upphov till enger
rad inadekvata associationer. med fog den be-Man kan attanse

anslutning till de Europeiska Gemenskapemagreppsapparat som en
förvirramedför tillräckligt svår i sig ytterligare måsteär utan att man

det felaktig översättning subsidiaritet.hela med användaatt en av
de tolv EG-låndema har elva subsidiaritet detårAv ansett att

relevanta för Endast Danmarkanvändbara och uttrycket begreppet.
principens Lite tillspetsathar med närhetsprincipen.översatt namn

kan det anföras utgången folkomröstningen Maastricht-att av om
fördraget i för denna översättningDanmark knappast belägg attger
varit till fördel för skapa förståelse kring själva begreppet. I vilketatt
fall bör beteckning inte användas i Sverige.denna

i olika svenska började använda den tillplattadeNär man organ
danska översättningen subsidiaritetsprincipen detta troligenav var en
effekt slentrianmåssighet och bekvämlighet kombinerat medav
oförståelse för principens innebörd. takt med förståelsen förrätta I att
vad principen egentligen innebär borde detta språkbruk rensats ut.

utredningens majoritet mottaglig förDessvärre har inte varit
ovanstående relevanta resonemang.

2. Valsystem till EG-parlamentet

Utredningens majoritet har föreslagit till EG-parla-valsystemetatt
skall bygga på fyraprocentsspärr riksproportionali-mentet samt atten

ovanför skall Fördelningen skall skespärren gälla. mandatentet av
i i metodik förValkretsar enligt gällertre stort sett samma som
utjämningsmandaten i valet till Sveriges riksdag.

erhålla 25Utredningen bygger på antagandet Sverige skulleatt
mandat i EG-parlamentet. också de svenska kraven iDetta är ett av
förhandlingarna inträde. EG-parlamentet självt har tagit framettom
förslag behandlar eventuellt medlemmaräven tsom nya exsom
Sverige. Enligt detta förslag skulle Sverige erhålla 21 platser i
EG-parlamentet.

Utredningens majoritet visserligen detta faktumomnämner görmen
ingen närmare analys baserat på detta lägre tal. Utredningen borde

analyserat både möjliga utfall och bästa möjliga försämstanoggrant
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få fram under relevant bedömning valsystemetsatt effekter ien av
olika situationer.

Vid utfall pâ 21 mandat skulle den naturligaett spärren med
nuvarande beräkningsmetod ligga över procentenheter, nivåtre en

är högre än spärren till de svenska landstingen. Självfallet blirsom
denna naturliga spärr lägre vid utökat antal mandat.

Enligt vår mening saknas det egentlig anledning dela in landetatt
i Valkretsar med så få mandat. Valkretsindelningen tillgodosesägs
behovet regional nominering. Det låter sig sägas. De valkrets-treav
regionerna blir dock så det allvarligt kan ifrågasättas denstora att om
lokala förankringen verkligen blir omfattande. Valen såär pass
viktiga de kommer uppfattas riksangelägenhetatt ochatt som en
därmed kommer inflytande från partiernas centrala attorgan vara
mycket i nomineringsprocessen.stort

Systemet med utjämningsmandat i riksdagsvalen bygger på detatt
finns Valkretsar med fasta valkretsmandat. Systemet ingriper därför
inte i partiernas nomineringsförfarande tillgodoser enbartutan en
riksproportionell fördelning på i redan förväg fastställt valkrets-ett

valetI till EG-parlamentet föreligger inte dennasystem. grund utan
majoritetens har syfte ingripa i partiernas nomine-system attsom
ringsarbete. Förslaget alltsåär pekpinne till de politiska partierna.en

Enligt vår mening bör det ankomma på partierna själva byggaatt
för nomineringsprocessen. Lagstiftaren har tidigare varitsystemupp

restriktiv vad gäller åtgärder har till syfte påverka partiernasattsom
nomineringsrätt. Denna inställning bör gälla även nomineringsarbetet
till EG-parlamentet. Utredningen borde enligt vårt förmenande ha
förespråkat endast valkrets.en

jämkadeDen uddatalsmetoden mandatfördelningsmetodär en som
i sig innehåller småpartier.spärr När det gäller så litetmot etten
antal mandat 20-25 stycken den naturligaär spärren tillräckligsom
hög i sig. Det behövs inga ytterligare spärrmoment.

De skäl utredningens majoritet anför för fyraprocentsspärrsom en
tämligenär ihåliga.

För det första denutgör nuvarande fyraprocentsspärren till
riksdagen inget gudomligt tal hårdhäntär partipolitiskutan en
intressekompromiss från 1960-talet, där ville haparternaen av en
lägre förspärr få med då existerande riksdagsparti iatt ett ett nytt
valsystem medan ville ha högre spärr för utestängamotparten atten

parti då befann sig utanför riksdagen.ett som
För det andra kan konstatera när sedan valsystemet förattman

landstingen fastställdes valde lägre spärrnivå, tre procenten-man en
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heter. Detta skedde åtminstone delvis på grund den kritikav som
riktats fyraprocentspärren.mot

För det tredje är utredningsmajoritetens skrivning lågtatt ettom
valdeltagande kan den effekten liten del de röstbe-attge en av
rättigande lätt kan erhålla mandat, inte något selektivt kansom
anföras vad gäller EG-parlamentet. Det gäller generellt. Det saknar
alltså relevans eftersom inte kan förutsätta lågt valdeltagande.ettman

Utredningens majoritet anför för det fjärde häpnadsväckande nog
spärrsystem skulle främja största möjligaatt ett mobilisering av

väljarna. Det påståendeär gripetär luften. De empiriskaett som ur
kan förekomma i samband med taktikröstningresonemang som ger

inte underlag för entydiga slutsatser i den Statsvetenskapliga forsk-
ningen. Det är därför märkligt statlig utredning skulle kunnaatt en
använda detta för viss spärrnivå. Dessutom kan detargumentsom en
tilläggas taktikröstning förekommer i de svenska riksdagsvalenatt om
är det troligen och det är vår bedömning därför det är knutetatt- -
till möjligheten påverka regeringsbildningen. Ett sådantatt argument
saknar i så fall relevans för valet till EG-parlamentet.

För det femte torde det fullt möjligt valkartellattvara genom en
undanröja de majoriteten eftersträvade effekterna med valspörren.av

Slutligen vad valspärren till den svenskaoavsett man anser om
riksdagen så har motivet i förarbetena utgått från två skäl, nämligen
önskan stabila regeringsmajoriteter och syfte undvika alltförattom

partisplittring i riksdagen. Båda dessa motivstor föreligger inte i
valet till EG-parlamentet. Parlamentet inte parlamentariskutser en
regering och partisplittringen kommer knappast öka med svenskaatt
insatser. De partier kan tänkas förekomma i Sverige har redansom
sina motsvarigheter i EG-parlamentet.

För övrigt kan sägas det i debatten inom EG har förekommitatt
ifrågasättande Romfördraget verkligen medger de spärrar i valetom

länder.till EG-parlamentet, vilka finns i några
finnsDet enligt vår bedömning därför ingen anledning haatt en

högre tillspärr valet EG-parlament än det den jämkadeav som
uddatalsmetoden innebär.

Övergångsbestämmelse i fråga grundlagsändringarsom
ikraftträdande

I fråga folkomröstning och i specialmotiveringen iom anges
majoritetens skrivning möjligheten till övergångsbestämmelseen som
skulle medge riksdagen inte fattar beslutatt grundlagsföränd-om
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grundlagsbesluten.två Iringamas ikraftträdande i samband med de
ikraftträdandeövergångsbestämmelsenstället skulle det i attanges

särskildkan fastställas i lag.
för-grundlagikraftträdande ärhanteraDetta sätt att enav en

alltså i fall inteinnovation. Riksdagen skulle sämstafattningsmässig
beslutargrundlagsförändringar,informerad när mansomomvara

påhantera frågan detikraft. Vi ñnner det stötandeskall träda attom,
sättet.

grundprincipenutgår ifrånpå detta betänkandeHela upplägget att
Sverige blirgenomförasgrundlagsñråndringar kan oavsett om

rådgivanderesultatinte och vilketmedlem i EG eller oavsett en
majoriteten vidhållitinställning bordefolkomröstning Dennager.

vigrundlagsförändringarpå ikraftträdandet. Deiäven somsynen
1995.ikraft januariföreslår självfallet träda den 1bör
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ledamoten Bertil Fiskesjö cav

Grundlagsändringama i regeringsformen

I RF l kap föreslår utredningen, paragraf 10 införsatt en ny som
generellt beslutsbefogenheter kan överföras till europeiskaattanger,
gemenskapema och de förpliktelser följer därav skall gälla.att som
i RF 10 kap 5 § införs första stycke vari närmare deett nytt anges
regler skall gälla för överförande befogenheter tillsom av nya
europeiska gemenskapen.

Jag är tveksam till de begränsningar, angivandet desom av euro-
peiska gemenskapema innebär. Denna begränsning kan ifrågasättas
pâ olika grunder.

Sverige deltar i mångskiftande internationellt samarbete och harett
rad mellanfolkliga konventioner redan godtagit såväl reellagenom en

formella begränsningar den nationella beslutanderätten.som av
Det kan erinras Sverige sedan länge är medlemt attex om av

Förenta nationerna vilketFN, bl innebär vi i vissa avseendenatta
skyldigaär följa säkerhetsrådets beslut. Redan vid anslutningen tillatt

fördesFN omfattande debatt medlemsskapet förenligt meden om var
den då gällande grundlagen, inte innehöll några bestämmelsersom

överlåtande beslutsfunktioner. Det tveksamt vårtärom av om
medlemskap i iFN är överensstämmelse gällandemed grundlag.nu
Vi har för ytterligare exempel anslutit till Europa-att ta ett oss- -
rådets konvention medborgerliga fri- och rättigheter liksom radom en
andra europakonventioner därefter.tillkommit Vi har dessutomsom
förpliktigat efterrättelse de domslut,ställa tillattoss oss som
europarådets domstol avkunnar efter klagomål. onekligenDetta är en
form överstatlighet.av

Vidare gäller helt allmänt, måste skyldiga levaatt att uppanses
till åtagandena i konventioner Sverigeantal statett stort somsom
undertecknat. har således rättsordningen.De blivit delen av

Hur i vårt land enligt mening riktigtmin helt konven-ser- -
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exempel, medfärskttionsförpliktelser kan illustreras med storett som
samepropositionen,kbehandlingen denbelystes vidnoggrannhet sav

konventiontill ILOsnämligen vår anslutavägran att omoss
inte godtogländer.stamfolk i självstyrande Attursprungsfolk och

inte ansåg kunnamedkonvention begrundadesdenna att oss
därförverkliga äganderättsvillkoroch deacceptera angavs.som

varitanslutit hadevisåledesOmvänt atttvungna,ossom
intetill. någotförpliktigade Detta ärkonventionengenomföra vad oss

frågor harlång radenastående exempel. I resonemang omen
konventionsåtaganden.förenlighet medföreslagna besluts

de europeiskamedlemskap inaturligtvis medvetenJag är att ettom
kvantiteten och konkretionen Överstat-vad gällergemenskaperna av

ioch karaktär vadomfattning änmycket harlighet i manannanen
vidifrågasättas dettadockreferera till. Det kanövrigt kan om

inte i stället dedetgrundlagsstiftning skall avgörande. Bör varavara
fogmedgällande,principerna skallövergripande omvarasom

praktikabel grundlaggällande ochharskall hävdakunna att en
länder löstockså delgenomgång visat harutredningensSom en

specifikt till dehänvisaistället fördilemmadetta attattgenom
organisationermellanfolkligagemenskapernaeuropeiska somange

funktioner.Överstatligamöjliga innehavare av
föränd-motsvarandedet enkelt göralagteknisk synpunkt årUr att

grundlagsförslagförslag i dering utredningens angettssom ovan.av
såledeskaneuropeiska gemenskapernastället förI angeman

anslutit sig till.vårt landmellanfolkliga organisationer, som
därför jag tyckerdessa synpunkter,velat framföraJag har attatt

i Övrigtlämnar mycketi frågor jag berörtden allmänna debatten de
förhoppning dessaminprincipiell synpunkt.önska Det är attatt ur

beredningen utred-fortsattafrågor ytterligare i denövervägs av
ningens förslag.

Folkomröstningsinstitutet

grundlagenvillkor enligthaft behandla deUtredningen har att som
anslutning till JagEG.kommande folkomröstninggäller för omen

redovisninginvändning denhar ingen mot som ges.
inte dennaallvarlig brist,enligt min meningdockDet är atten

utredningar, övervägernågon deutredning eller som nuavannan
för folkom-reglernafått direktiv behandlagrundlagsfrågor, har att

partikollegormedtillsammansröstningsinstitutet sådant. Jag harsom
folkomröstningsinstitutetår i riksdagsmotioner krävt,i många att



SOU 199314 Särskilda yttranden 323

skall över och riktlinjer för hur det bordeangett Vad gällerses vara.
de utförliga och motiveringama hänvisar jag tillmera resonemangen

Ävendessa motioner. till årets riksmöte har framfört specificerade
krav.

Anledningen till, jag här finner det befogatatt allmäntatt tamera
frågan folkomröstninginstitutets utformningupp är, utred-om att

ningen har haft bedöma hur olika formeratt folkomröstning kanav
användas inför avgörandena i EG-frägan. Därmed har enligt min
mening än gång klart belysts hur otillfredsställande de nuvarandeen
reglerna är.

Beslutande folkomröstning kan således enligt de regler gällersom
endast anordnas i enlighet med bestämmelserna folkomröstningom
i grundlagsfrågor. Det gäller även frågan medlemskap i EG.om
Beslutande folkomröstning i den meningen, medborgarna kan sägaatt
nej till riksdagen förslagett måste således anordnasantagetav
samtidigt med valet 1994. Nästa möjlighet kommer först 1997. Om

beslutande omröstning skall äga i samband med valet 1994en rum
måste enligt särskilda regler förslaget läggas i riksdagen i- -
december 1993.

Alla andra folkomröstningar är enbart rådgivande. Vad dessa skall
gälla och hur de skall utformas bestäms riksdagenav genom en
särskild lag. I realiteten avgörs omröstningens utformning genom
förhandlingar mellan partierna. Fler än två alternativ kan förekomma.
Så det i omröstningama ATP och kärnkraft.var om

Med den nuvarande ordningen kan det för väljarna oklart vadvara
omröstningen egentligen gäller och utfallet omröstningen kanav -

kärnkraftomröstningent väl illustrerar leda till långlivadesom ex -
tvister tolkningen utfallet.om av

Det borde därför enligt min mening införas regler i grundlagennya
beslutande omröstning frågoräven i andra än sådana gällerom som

grundlagen, för möjliggöra folkomröstningar kan användas påatt att
smidigare sätt och med kortare varsel än vad gällerett ochsom nu

oklarheter utfallet behöver uppstå.utan att om



199314SOUyttrandenSärskilda324

fpHolmbergHåkanledamotenyttrandeSärskilt av

Utrikessekretessen

svenskadenskäl överfinns mångaframhållerutredningen attSom se
syfteianslutning till EG,svensksamband mediutrikessekretessen en

ärendenitillämpasinte kommerutrikessekretesstill att somattatt se
förhållanden.svenska inrerör

innebäradessutomsådan översyn attmening börminEnligt en
utrikessekretessenskaderekvisit förrakts.k.införandefrågan avom

regeringen ochförskaderekvisitgäller s.k. omväntdagIprövas.
står klartintegäller detomd.v.s. sekretessutrikesrepresentationen,

mellanfolkligaSverigesdetta störröjaskanuppgiften attutanatt
alltsåSekretess ärlandet.skadareller på sättförbindelser annat

huvudregel.
d.v.s.skaderekvisit,raktgäller redanmyndigheterövrigaFör

det stördet kanendast omskall tillämpas attantassekretess
landetskadarpå sättellerförbindelsermellanfolkligaSveriges annat

skallhuvudregel. DetdåOffentlighet äruppgiften röjs. somom
också denoffentligheten. Detta ärintesekretessenmotiveras år -

offentlighetsprincipen.tillansluterbästordning som
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Särskilt yttrande SchörlingInger mpexpertenav

Min mening de föreslagnaär grundlagsföråndringama i kap.1 RFatt
och 10 kap § gör vi överlämnar beslutsbefogenhet ochatt
bestämmanderätt till EGEU i den utsträckning Sverige i principatt
upphör nation,suverän demokratin urholkas och grund-attsom
läggande medborgerliga rättigheter offentlighetsprincipensom
inkluderande meddelarfriheten, för påfrestningarutsätts som senare
kan visa sig betyda de måste överges. EG-rätten står Sverigesöveratt
lagar och även grundlagama. Svenska domstolar får bindande
förhandsbesked från EG-domstolen.

Jag avgränsning för det överlåtbara området måsteattanser en
göras. För det första har redan beslutsbefoghet överlämnats i sådan
omfattning vid inträdet i EGEU ytterligare överlåtelseatt en
ovillkorligen måste underställas folket.svenska För det andra är det
viktigare säkerställa demokratiska spelregler följs, änatt att att som
utredningen inte göra avgränsningar för undvikaargumenterar, att
framtida konflikter med gemenskapsrätten.

Utredningens uppfattning det knappast möjligt iär sakatt att ange
eller räkna de befogenheter överlåts kan jag instämmaupp som
Vad däremot låter sig göras precisera vilkaär beslutsbefogen-attsom
heter vi inte överlämnat. En bra hjälp vid precisering är denen
aktuella sammanställningen regeringens och socialdemokraternasav
krav undantag från EGs regelverk och grundlagar.om

Inledning

Jag vill inledningsvis deklarera jag är Sverige ansluts tillatt emot att
EGEU, och kan därför inte ställa mig bakom de föreslagna änd-
ringarna grundlagama. Motiveringar för avvikande meningav
redovisas kapitelvis.

tyckerJag utredningen klart beskriver vad medlemskap iatt ett
EGEU innebär, och vilka ändringar grundlagama krävs förav som

Sverige ska kunna fullfölja de förpliktelser följer därav.att som
Tyvärr omfattningengör på utredningen och iblanddet svåra
juridiska språkbruket, den knappast blir den bästsäljare hosatt
svenska folket förtjänar.ämnetsom i

Under utredningens gång omfattandehar material tagits framett
belyst svåra frågeställningar. vårtI uppdrag har det juridiskt-som



326 Särskilda yttranden SOU 199314

tekniska betonats, jag saknar dock övergripandeett resonemangmer
demokratin. finns självfallet klart samband mellanDet ettom

självständighet och demokrati. Menar vi vi har folkstyre enligt latt
offentlig utgår från folket,kap. regeringformen, och all maktatt

för i litetmåste vi allvarligt på konsekvenserna medborgarna ettse
Sverige överlämnar beslutsbefogenhet i denland som om om-

innebär. blir intefattning EGEU-medlemskap Det mycketettsom
sin till.kvar använda rösträttatt

författningen, regeringformen från 1974, jäm-svenska ärDen en
verkliga förhållandenaförelsevis modem grundlag. Den ska spegla de

offentligaför rättsläget i vårt samhälle och maktförhållandena mellan
omfångsrikRegeringsformen också mycket och detaljerad.ärorgan.

grundlagsexperter deltog i textförfattandet hävdarFlera de attav som
detaljerade reglerna till inte regeringentanken bakom de att attvar se

förarbetena tillallför makt. Dessutom uttrycker lagtextenstorgavs
tolkas.tydligt hur bestämmelserna ska

få ändringar ochstrategi utredningen valt, portal-Den som en
kritiseras med grundlagama inte faktisktparagraf, kan argument att

råder skulle kunna fåspeglar den verklighet och dettaattsom
ställning regeringformen har idag kommereffekten den starkaatt som

effektenEnligt min uppfattning blir dock ändå den-urholkas.att
konstruktion grundlagsförändringenoberoende vilken avsamma av

suväränitet ifrågasättas, stårväljer överlåten kan EG rättenman -
nationella lagarna och grundlagarna.alltid över de även

därför förordat åtminstone borde ha preciserat ochJag har att man
beslutsbefogenhetvad överlåtelsenklart avgränsat av avser.

medlemsländer råder helt rättstradition. MångaInom EGs en annan
skriven författning varken dom-har gammal och generellt somen

folket fäster sådan vikt vid. Domstolama harstolarna eller stor en
lagprövning, något inteställning med mått ärhelt stort av somannan

blir det lättare förstå hur EGvanligt hos Mot den bakgrunden attoss.
fått stark ställning inom gemenskapen och hurdomstolen sådanen

integrationgjort möjlig långtgående änden avsett, attgenomen mer
integrationsvänlig riktning.och regelverk i Juristernastolka traktat

därförpolitiska skeendema inom EGEUpåverkan på de är stor.
internationella avtal Sverigeavgörande skillnad andraEn mot som

transformerats till svensk lag. inter-har ingått de oftast Dvsär att
överenskommelser har införlivats med svensknationella rätt genom

författningstext. Såriksdagens beslut och omarbetats till svensk är det
blir direkt bindande fördär förordningarinte med EG-rätten

får varken transformerasmedlemsländerna och dess medborgare och
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till eller inkorporeras i nationell rätt.
Prof. Erik Holmberg och prof. Nils Stjemqvist fl, tillm som

utredningen redovisat sina synpukter, det blir kultur-attmenar en
krock när två helt olika rättssystem möts

I utredningen nämns mellanstatliga överenskommelser folkrätts-och
liga avtal i samband med EG-medlemskapet, kan ifrågasättas.som
Ninna Rösiö på svenska delegationen i Bryssel skriver i ett
anförandeartikel 92 01 22, EG-domstolen vi har definitivtattom
lämnat den folkrättsliga sfären för mellanstatligarent överens-
kommelser, när den överstatliga domstolen kan åstadkomma deatt
nationella myndigheterna lyder den och inte sin rättsordning.egen

Göran Lysén, docent i folkrätt, skriver i boken EG och dess
institutioner angående EG-domstolens roll Av de folkrättsliga
fördragen har Domstolen skapat fristående råttsordning, inteen som
är folkrätt och inte nationellär rätt EG-rätt med federativutan en
karaktär och funktionellt integrerad med medlemsstaternas rättsord-
ningar sid. 72.

Man kan säga det är bara kan utveckla rättsligaatt stater som egna
grundvalar. Därmed har också EG ändrats från att ett stats-vara
förbund till bli förbundsstat.att en

Så förutom de traditionella skillnader finns mellan Sverige ochsom
EGs medlemsländers EG i sig rättsordningrättssystem, utgör en ny

subjekt bara medlemsländernainte också dessutgörsvars utanav av
medborgare.

Kapitel Europeiska gemenskapernas institutioner och
rättsliga karaktär

Det Europeiska Rådet inte förväxla med Europeiska Gemen-att-
skapens råd består medlemsländemas regeringschefer,som av-
beskrivs allför kortfattat i utredningen. Efter unionsfördraget i
Maastricht erkänns Europeiska Rådet det högsta samlandesom
officiella EG-organet. På dess kan intetoppmöten bara beslut tas som
har sin existerandegrund i traktater, regeringscheferna kan ävenutan
föra in tillämnen unionen. Enligt artikel iC unionstraktaten harnya
unionen

en institutionell sammanhang ochgarantargemensam ram, som
kontinuitet i de åtgärder vidtas för nå målen, medan gällandeattsom
gemenskapsrätt samtidigt iakttas och byggs ut.

Den här meningen inteär särskilt lätt begripa, det kan visaatt men
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meningarunionstraktatens viktigastesig den blir denatt en av nya
Europeiska unionen sid. 17.Jens Petter Bonde,

unions-institutionellMed EG-organenatt anses vararam menas nu
de kan ocksåmyndigheter, kompetens begränsasinte utanvars

områden där har formell grund.handla på inteman
fastställa överordnadeartikel står det Europeiska rådet skaI D att

framåtriktade rörelsepolitiska riktlinjer och Unionen den somge
framgårutveckling. besluten ska fattasnödvändig för dess Hurär

spel. Samtidigt harinte också legalitetsprincipenDärmed sätts ur
artikel 235.möjligheter använda Romfördragets Denökade getts att

enhälligt besluta åtgärdertidigare begränsningen kunnaatt om som
mål inomtraktaten inte legitimerar, är ett gemensammamen som

markna-marknadens område har ändrats. Begränsningen till gällaatt
ochden därmed ekonomiska gemenskapen finns inte längre detoch

be-fritt fram använda artikeln till vad helst. Kvarär äratt som
artikelsyftet skall finnas Rongfördragets 3i i singränsningen att som

ämnesområden, kyrko-utformning innehállar alla politiska utomnya
politiken.

avsnittSubsidiaritetsprincipen 1.2.5

3b, iprincip införts i Maastrichtfördraget, artikel harDenna som
svensk fått missvisande översättningen närhets-översättning den

subsidiärt utgår vanligtvis ifrån detprincipen. något ärOm attman
hand, inte Eftersom denhandlar något i andra och närhet.omom

minsvenska översättningen enligt mening ärvedertagna ennumera
det korrekt i använda enbartfelöversättning textattvore mer

Subsidiaritetsprincipen.
innebörden principen.Viktigast naturligtvis hur tolkarär man av

enligt1.2.5 redovisas subsidiaritetsprincipenI utredningens kap. att
endast gäller områden där gemenskapenMaastrichtfördragets detext

inte vilka för närvarande elimine-har exklusiv kompetens, utgörs av
för tjänster ochrandet hinder för fri rörlighetav varor, personer,

jordbrukspolitik, allmännakapital, handels- ochgemensamen
fiskeriresurser väsentliga. element ikonkurrensregler, skydd för och

framtida ekonomisk-transportpolitiken. kommer inom detDessutom
unionsbygget med alla dess områden,monetära samarbetet och nya

exklusiva kompetenser uppstå.att
11-12 1992 gjordes klart Subsidiari-I Edinburgh den december att

unionens målsätt-tetsprincipen kan användas det inte strider motom
ning eller hindrar inre markanden genomförs, inte dessatt samt
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användning utgör dolda handelshinder.
Vidare fastslogs även principen inte ska ha effektdirekt ochatt att

det EG-domstolenär skall tolka innebörd.principens Inärmaresom
det sammanhanget hade det varit intressant, och relevant, om
utredningen redovisat hur EG-domstolen hittills den itolkat ut-
redningen nämnda begrånsade närhetsprincip, enskildadvs
medlemsländers möjligheter föra självständig miljöpolitik,att en
enligt artikel 130r i Romfördraget.

Några exempel och prejudikat

Titandioxid-fallet, vilket innebar ministerrådet fick beslutainteatt-
enskilt land förbjudakunde miljöfarliga kemikalier. EGatt ettom

domstolen beslutade miljömålet skulle enligt artikelinteatt avgöras
130r enligt artikel 100a marknadens varuregler.utan om

Vallonien-fallet, nej till importförbud miljöfarligt avfall.av-
Pentaklorfenol-fallet, EG-domstolen upphävde förbudtysktett om-
importstopp miljöskäl för träimpregneringsmedel innehållerav som
dioxinhaltig pentaklorfenol.

Dessa fall visar EG och EG-domstolen har redskap för göraatt att
klart för medlemsländerna inte tänker tillåta avvikelsernågraatt man

kan hindra frihet. Sen kan fördragstexter innehålla hursom varors
många och svepande formuleringar subsidiaritetsprimcipenom som
helst.

Kapitel Vissa principiella frågor regeringsformensom
förhållande till gemenskapsrätten

Utredningens förslag till iinnebärportalparagraf atten ny som
Sveriges lagar och grundlag, underställs tillEG-rätten och läggssoim
sist i 1 kap. RF kommenteras under kapitel överlåtelseom av
beslutsbefogehet RF lO kap. 5 eftersom den förutsättning förär
tillämpning portalparagrafen.av

den sammanfattningI utredningen borde hagör över kapitletsom
stått förslaget innebär vi vid medlemskap leva medfåttatt att ett
dubbla författningar. Gemenskapsrätten kommer gällla i Sverigeatt
och ha företräde framför författningenden svenska hämta sinatttutan
legitimitet övergripandeoch denna.normer ur

Utredningen Det måste finns för Sverigeatt attutrymmemenar
fullvärdig medlem fullt delta i det imtegrations-utsom gemensamma

arbetet det fodrar återkommande Vi villgrundlagsändringgar.utan att
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i det sammanhanget påminna överenskommelser fördrags-attom om
ändringar fordrar ratifikation varje enskilt medlemsland.av

tycker framgåJag det här borde tydligare Sverige bliratt att
medlem i Europeiska Unionen enligt Maastricht-fördraget och EGatt
har gjort absolut klart inte någraatt permanentaman acceperar
undantag. Den förhandlingslinje önskemål påmed rad undantagen
från Maastricht-fördraget Sverige står i hjärt kontrastpresenteratsom
till EG-avin och de uttalanden företädareEG gör. Samma veckasom

detta skrivs, onsdagen den 10 februari, uttalade EG-k0mmiss;o-som
ordförande DelorsJacques nya medlemmar måste accepteranens
hela regelverk, unionsfördragetEGs hela och ingenting änannat

unionsfördraget. tillade förHan säkerhets skull de danskaatt
undantagen bonus för lång och tjänst. Dessutomsorts trogenvar en
har det visat sig de danska egentligenundantagen inte någraäratt
beständiga undantag. Enligt nyligen presenterad engelsk forsk-en
ningsrapport studerat innebörden undantagen har de ingensom av
formell betydelse taktisk-politisk och gäller intemer längre än ill
1996.

Maastricht-fördraget eller unionstraktaten laglig förär grunden
uppbyggnaden unionslagstiftning. Endast på bestämda områdenav en

utvidgning unionsmedborgarskapet krävs det det attsom ex en av
enskilda ländernas parlament ratificerar utvidgningen.

Befogenheterna utvidga unionen har oklar och suddigatt en
vilketkaraktär, innebär kan gå mycket långt med användaatt attman

dem Jens-Peter Bonde, Europeiska Unionen 1992.
det Europeiska rådet tidigare fattaDvs, kan de beslutnämnts,som

Unionen framåtriktadeden rörelse nödvändig förärattom ge som
dess utveckling. Men hur besluten ska fattas stadgas inte.

Kapitel 4. Statsskickets grunder vid EG-medlemskapett
1 kap. RF

4.1 Demokrati princip.som

Grunden för vårt statsskick sammanfattas i förstaRF l kap. paragra-
fen, offentligAll makt utgår från folket. Folkstyrelsen bygger på
fri åsiksbildning, allmän representativtrösträtt, och parlamentariskt
statsskick, kommunal självstyrelse och lagbundenhet i offentlig
maktutövning.

Utredningen i sammanfattningenhar kap. 4 kommit till denav
riksdagensslutsatsen ställning centralt försvagasatt statsorgansom
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och den kommunala självförvaltningen begränsas, grund-attmen
dragen alltjämt kommer sin giltighetäga Sverige ansluter sigatt om
till EG-samarbetet. Jag delar inte denna slutsats.

All offentlig makt kommer inte utgå från folket detta äratt -
uppenbart och brukar kallas det demokratiska underskottet. Dvs,
beslutsrätten överlämnas till icke folkvalda inom EGsorgan
institutioner. Makten kommer avlägsna sig mycket långt frånatt
folket. harEG inte någon offentlighetsprincip skulle det ens vara-
möjligt effektivitetnär går före demokratisk kontroll, och kanman-
fråga sig det överhuvudtaget är möjligt 350 miljoneratt styraom
människor på demokratiskt sättett

Författaren Anders Ehnmark har uttryckt det enligt följande Idén
statsförbund står idén förbundsstat. Skaett stormakts-motom om en

drömmar betalas med demokratiförluster, eller demokratin betalas
med stormaktsförluster. Man kan inte få allt. Man måste välja.

EGs medlemsländer demokratierår EG självt odemokra-ärmen
tiskt inteoch uppbyggt efter de kriterier kan ställa påsom man en
demokratisk organisation.

utredningensI citeras sid. 101 artikel i Maastricht-för-F1,text
draget unionen skall respektera den nationella identiteten hosatt
medlemsstaterna, statsskick grundas på demokratins princip.vars

Under artikel F, punkt står unionen skaffar sig desamma men
nödvändiga medel för nå sina mål och genomföra sin politikatt
översättn. från danska.

tolkarJag det EG naturligtvis respekterar den nationellaattsom
identiteten och statsskicket så länge de striderinte målunionensmot-
och genomförande.

all offentlig maktAtt utgår från folket kommer fortsättnings-att
vis sinäga giltighet vi blir medlemmar i EGEU verklighets-ärom
förvanskning

Vid inträdet i EG EU förbinder arbeta för måldeattoss gemen-
skapens grundlagar och traktat fastställt. Så när det gäller dett ex

utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet minster-gemensamma som
rådet fattar övergripande beslut grundval de riktlinjerom av
Europeiska Rådet fastställt. Maastricht-fördragetI förbinderJl,art.
sig medlemsstaterna aktivt och förbehållslöst stödja Unionensatt
utrikes- och säkerhetspolitik på grundval hållning präglasav en som

lojalitet och ömsesidig solidaritet och frånavstå varjeattav
handling strider Unionens intressen eller kan skada denmotsom som
effektivitet hänger ihop med sammanhängande enhet isom en
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till principer iakttas.internationella sammanhang. Rådet dessaattser
traktaten står viktigaste utrikespolitiska besluten skallI även deatt

förklaringfattas enhälligt. till detta finns följdsatsMen genom enen
till protokollet Konferensen medlemsstaternaär överens attom

möjligabeträffande rådsbeslut, enhällighet, ikräver störstasom
finnsutsträckning undviker förhindra enhälligt beslut, detatt ett om

kvalificerad majoritet för detta beslut.en
användapraktiken blir det svårt för små länder vetorätten.I att

utredningen på 103, riksdagens verksamhetsområdeI sägs atts.
Verksamhetsområdet kanhändautvidags sådant medlemskap.ett

utvidgas detta har inget med inflytande göra. Tvärtomattmen
försvagas, makt och befogenheterkommer riksdagens ställning att att

överlåtas till regeringen och till institutioner.EGs

4.2 offentliga maktutövningensDen lagbundenhet.

skaoffentliga makten ska under lagarna, dvs denDen utövas vara
enligt på förhand fastlagdanormbunden och utövas bestämda och

kriterier. Så i Sverige idag.är det
utgångspunkt i lagarnasMen EG-domstolen dömer inte bara med

och förabeten, EG-domstolen tolkar och dömer därefter.text texter
för de länderDomstolen har också fått utkräva böterrätt att somnu

inte sig efter dom.rättar en
utgårkonstaterats under kap. gemenskapsrättenSom är manom

från ifrån BefogenheterMaastricht-fördraget långt normbunden. att
legalitetsprin-utvidga unionen och hur sådana besluts fattas oklara,är

cipen har i princip spel och fördraget har EG-organensatts ur genom
blivit unionsmyndigheter och fått institutionell kompetensvarsen ram

begränsas de kan också handla på områden därinte inteutan man
har formell grund.

delar inte utredningens uppfattning gemenskapsrätten i högJag att
andemeningen igrad normbunden. finns risk för l kap l§är Det att

den offentliga makten skall under lagarna, kommerRF, utövas attatt
äventyras.

4.3 självstyrelsenDen kommunala

fåttutformning den föreslagna paragrafen i kap. RF ärDen 1nya
tillräcklig för binda kommuner ochgemenskapsrätten även skaatt

folkvalda företrädare. sid 106 i utredningen redogörs blderas Pâ a
för kommer bära det fulla för de kommunalahur staten att ansvaret
finanserna, kan tvinga utfärda föreskrifter för denstaten attsom
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på nivåer förkommunala ekonomin. kommer bl ställas kravDet atta
för den ekono-budgetunderskott och statsskuld inomstatens ramen

självbe-På sikt den kommunalamiska och monetära unionen. kan
till den grad den knappaststämmanderätten komma inskränkasatt att

kan sin giltighet längre.sägas äga
medbegränsning har redan gjorts EES-avtalet i ochEn att

regeringen fått möjlighet upphäva kommunala stödbeslut.att
står stridockså huruvida inskränkningrna i med denFrågan är

självstyre Sverige har undertecknat.konvention kommunaltom som
själv-Prop.198889ll9 europeiska konventionen kommunalom

propositionen själva verket konventionenstyrelse. Bl.a. i I ärsågs
kanför övertygelsen, graden kommunal självstyrelseuttryckett att av

demokrati. Konventionen åläggerkriterium på äktabetraktas ettsom
kommu-tillämpa grundläggande regler garanterarparterna att som

administrativa och ekonomiska oberoende sid. 20.politiska,nernas
finns brister i kommunernas tillämpning gällande lagar. FörIdag av

föreslagitregeringenkomma tillrätta med detta har attatt nu
igälla för förtroendevalda kommu-tjänstemannaansvar skall även
ifrågaeller vitesförläggande ska kunna kommaBöter omnerna.

positivtföljer föreskrifter. Förslaget kan blipolitikerna inte lagar och
verksamhetområden. kanske börför bl.a. miljö- och sociala Men man

få på kommalafundera viken effekt sådant förslag kan denpå ett
självbestämmanderätten i ljuset EG-medlemskap EES.ävenettav
Blir det redskap för regeringen säkerställa gemenskapsrättenattett att
lojalt tillämpas kommunpolitikernaav

i framtiden4.4 demokratiska styrelseskicketDet

globalisering.delar utredningens uppfattning vi gårJag att mot en
utredningens.Min utgångspunkt dock Jagär än attanserannan

inte har någon förutsättningEGEU supermaktsbyggeär attett som
införtill de övergripande problemen. Vi stårbidra lösaatt en

kris står inför,gigantisk utmaning för klara den globalaatt som
snedfördelningmiljöförstöring, befolkningstillväxt ochmed av

med svält, krig och fattigdom i kölvattnet.jordens resurser,
förgiftadeMiljöförstöringen i de gamla östländema med odlings-

intejordar radiaksmittade områden har vi antagligen denoch sett
fulla vidden åstadkomma några lösningar påännu. För kunnaattav

sannolikhetdessa framtidsproblem med allär attstaterna tvungna
organisationbindande och överstatliga beslut. endaDenacceptera

naturligt få,idag kan och sådant är FN.ta ettsom ansvar,



334 Särskilda yttranden SOU 199314

Europas ledande politiker borde därför istället för byggaatt en
union syfte tillväxtär för de västeuropiska länderna, kanvars som
öka spänningama, sträva efter modell i samarbete med FN och detny
internationella samfundet, för minska de sociala och politiskaatt
spänningama i hela Europa, mellan nord och syd, och för att

och motverka ytterligare miljöförstöring. De nordiskareparera
länderna skulle kunna förvisa sådan ekologisk, social- ochvägen en

fredspolitisk organisation.

Kapitel Grundläggande fri- rättigheter.och 2 kap. RF

delarJag inte till alla delar den uppfattning kommer till uttrycksom
i sista meningen i sammanfattningen, det gemenskapsrättsliga fri-att
och rättighetsskyddet inte står det svenska efter. Enligt min mening
utgör offentlighetsprincipen och meddelarfriheten väsentliga delar av
det svenska grundläggande fri- och rättighetsskyddet, helt saknassom
i gemenskapsrätten. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten
skyddas inte heller Europakonventionen underse även kap. 9 ochav
10.

kanDe undantagslösa fri- och rättigheterna EGs rättsakter såom
kräver, komma inskränkas ändring i 2 kap. RFatt genom en
utredningen 146.s

I mitten på 70-talet då frågan ändring 2 kap. RF komom av upp
den gången gällde det förbud överlåtelse befogenhetmot attav-

begränsa fri- och rättigheterna till internationella skrevs iorgan,
197576 160, I samhälle vårt där den politiska maktenettprop. som

bygger på mandat från folket detär givetvis nödvändigt allmän-att
heten kan fâ sådan inblick i de offentliga angelägenheterna atten
underlag skapas för diskussion och beslut lagstiftning eller andraom
åtgärder påverkar utvecklingen.som

Utvecklingen inom EGEU såsom den kommer till uttryck i
Maastricht-fördraget är mycket långtgående och hur vidareen
utveckling blir kan bara spekulera 5.4Under görsom. en
bedömning vilka begränsningar fri- och rättighetsskyddetav av som
skulle kunna fattas ökad tystnadsplikt och sekretess, omfattande
kontrollmekanismer med redovisningsskyldighet och husrannsakan,
kroppsvisitation, förtrolig meddelelse. Vidare i samband med
ekonomiskt-monetärt samarbete regler inverkanmed på strejk- och
lockouträtten.

SverigeI står konstitutionen för lagar och bestämmande fri- ochav
rättigheter i EGEU det domstolen.är Ur demokratisk synpunkt-
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måste detta minst främmande och tvivelaktigt.sagtanses
Den praxis har framväxt i EG-domstolen framstår oprecissom som

och motsägelsefull, olika tolkningar förekommer. Inte heller ger
denna praxis underlag för ska kunna säga vilka grunder föratt man
begränsningar fn- och rättigheter acceptabla.av som anses

I utredningen under 5.2 redovisas Maastricht-fördragets art.F.2
unionen skall respektera grundläggande rättigheter allmännasom
gemenskapsrättsliga principer, sådana dessa rättigheter igaranteras
Europakonventionen skydd för mänskliga rättigheter ochom
grundläggande friheter, undertecknat i Rom den 4 november 1950,
och sådana det framgår medlemsstatermas konstitu-av gemensamma
tionella traditioner.

Jag vill påminna under artikel F. punktatt sägsom samma men
unionen skaffar sig de nödvändiga medel för nå sina mål ochatt
genomföra sin politik.

kapitletI under 5.3.4. behandlas även äganderätt och näringsfrihet,
och EG-domstolens försiktiga på nationella rättigheter dettasyn av
slag. Här nämns Fri- och rättighetskommitténs utredningatt över-
väger äganderätten grundlagskydd. Jag kan inteatt bedöma ifallge
allemansrätten från EG-domstolens perspektiv skulle bli mindre
värd ifall äganderätten får grundlagsskydd, det kan värt attmen vara

det skrivits riksdagsmotioner, detnotera att nödvändigtansett attsom
i så fall även grundlagsskydda allemansrätten.

ÖverlåtelseKapitel beslutsbefogenhetav

Utredningen konstaterar den föreslagna EG-paragrafen iatt nya
kap. 10 5 innebär§ Sveriges medlemskap i gemenskapen även kanatt
inkludera hela Maastricht-fördraget och dess olika faser. Dvs, även
den tredje fasen med ekonomisk och monetär union, automatisktsom
inleds 1999, och utrikes- och säkerhetspolitiken.

När det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken är den delart. som
gäller försvaret undantaget från de beslutsregler övrigt gällersom
artikel .4.3J det vilka beslutsregler skautan attmen anges som
gälla.

Jag delar inte utredningens uppfattning, avstå från någonatt att ge
formell begränsning det överlåtbara området. Tvärtom jagav anser

avgränsning för det överlåtbara områdetatt måste göras. Det-en
förgäller begränsning till tillrätt överlåtelse i frågasamma om

stiftande grundlag och begränsning fri- och rättigheterna, enligtav av
2 kap. RF.
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det första beslutsbefoghet sådanFör har redan överlämnats i
omfattning vid inträdet i enl ytterligareEGEU ovan att en
överlåtelse ovillkorligen måste underställas svenska folket. detFör

det viktigare säkerställa demokratiska spelregler följs,andra är att att
utredningen förinte avgränsningarän göraatt argumenterar, attsom

undvika framtida konflilaer med gemenskapsrätten.
Utredningen det knappast möjligt i sak ellersägerz är att ange

räkna de befogenheter överlåts sid.143. inserJagupp som
svårigheterna med detta. Vad däremot låter sig göras är attsom
precisera vilka beslutsbefogenheter vi inte överlämnat. En aktuell
sammanställning finns i regeringens och socialdemokraternas krav

frånundantag EGs regelverk och grundlagar.om
När det gäller formerna för överlåtelse, både vad gäller överlåtelse

i samband med anslutningen till framtidaEGEU och beslut om
överlåtelse, jag nuvarande beslutsordning enligt kap. 10 5§attanser
första stycket skall behållas. Enligt utredningen kan det nuvarande
svenska beslutsförfarandet fördröjande faktor iutgöra integra-en
tionsarbetet. tidigareDet kan påminna grundlags-värt att attvara om
författare ansåg denna fördröjande faktor just ñnessen bakomvara
beslutsformen.

När det gäller överlåtelse i samband med anslutningen till EGEU
förutsätter jag riksdagen följer folkviljan och folkomröstnings-

därför finns anledning tillfoga någonresultatet och ingen över-att
gångsbestämmelse.

Utredningen de faktum beslut fattas i riksdagen medatt attanser
kvalificerad majoritet och framtida fördragsrevisioner måsteatt

garantier förratificeras samtliga medlemsstater, skulle attav ge
i fortsatt integration inte gå längresvenskt deltagande kommer atten

politisk hänvisa tilldet råder enighet Jag vill då bara dagensän om.
ledningen och riksdagsmajoritetensituation där den politiska --

uppfattningangående anslutningen till EGEU, har änen annan en
ratificeringsvenska folket. skullemajoritet Dessutom avav en en

fallfördragsändring kunna ske med enkel majoritet i riksdagen, i det
grundlagsändring, väljarna kan i så fall saknaden inte kräver och

ställning frågan.möjlighet i val eller folkomröstning tillatt tagenom
framhålla befogenheterna utvidga denvill återJag att att nya

vilket kanunionstraktaten mycket oprecisa och oklara, görär att man
långt med använda dem, formellt ändra traktaten ochatt utan att

ratificera, föränd-medlemsländerna behöver godkänna,utan att
ringarna.
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6.3.3 Till kan överlåtelse skevem

Enligt grundlagen kap. 10 5§ kan överlåtelse beslutsbefogenheterav
i begränsad omfattning överlåtas till mellanfolklig organisation ñr
fredligt samarbete.

Jag har i utredningen ifrågasatt dels hur mellanfolkliga organisa-
tion skall definieras och dels hur b fredligt samarbete skall tolkas.

a av de folkrättsliga fördragen har Domstolen skapat friståendeen
rättsordning, inte folkråttär och inte internationell rättsom utan
EG-rätt med federativ karaktär och funktionellt integrerad meden
medlemsländemas råttsordningar G. Lysén, EG och dess institutio-

sid. 72 Dessutom skiljer sig BGEU-avtalet från mellanfolkliganer,
avtal bl avtaletatta genom

inte kan sågas upp-
utövar makt direkt över individerna inte bara över staten-

Eller Ninna Rösiö på svenska delegationen i Bryssel uttryckt detsom
vi har definitivt lämnat den folkrättsliga sfären för mellanstat-rent
liga överenskommelser, när den överstatliga domstolen kan åstad-
komma de nationella myndigheternaatt lyder den och inte sin egen
rättsordning.

b Utredningen konstaterar kravet på den organisation tillatt vilken
överlåtelse sker skall ha till syfte främja fredligt samarbete, inteatt
medger beslutsbefogehet överlåts till organisationatt med enbart
militärt syfte. Däremot sågs organisation för såväl fredligtatt en som
militärt samarbete inte berörs i förarbetema till paragrafen. Så länge
det fredliga samarbetet år organisationens huvudsakliga syñe torde
emellertid inte militära inslag i den hindra överlåtelse.

Men enligt förarbetema 1964prop 140, 132 t sägs ingentings om
enbart militärt syfte, endast sådana internationella organisa-utan
tioner, har till syfte främja mellanfolkligt samarbete påattsom
fredliga verksamhetsområden, bör i ramstadgandet såsomupptagas
potientiella utövare konstitionella befogenheter. Delegationav av
dylika befogenheter till internationell organisation med militärt .syjte
faller därmed utanför ramstadgandets tillämplighetsområde. min
kurs.

Frågan tolkning paragrafen har naturligtvis inte någon störreom av
tyngd eftersom paragrafen inte kommer gälla i förhållande tillatt
EGEU, den EG-paragrafen innehåller ingen begränsning,nya men
det kan värt hur olika tolkningar kommer tillatt uttrycknoteravara
i frågan till Överlåtelse kan ske.vem
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förvaltningRättskipning ochKapitel

företräde gällergemenskapsrättenskap.3Portalparagrafen i om
myndigheter.rättstillämpandeochför domstolaräven

Överdomstolen.längre Högstadomstolen kommer inteHögsta vara
EG-dom-förordningar,EU-traktat,grundlagar,kommer EGsdem

förhandsbeskedbindandeochgemenskapsrättenstolens tolkning av
stå.att

måsteEG-domstolenfrånbindande verkanmedförhandsbeskedJust
förfunktion. Det ärnuvarandedomstolarnas nyttstrida motanses

rättstilläm-dei hög gradgivetvisoch påverkarrättstraditionsvensk
självständighet.ochoberoendepande organens

radlämnas medställningoberoendeFörvaltningsmyndigheters en
förhands-inhämtaeller rätten,skyldigheten,blfrågetecken, attoma

Fråge-gemenskapsrätten.för tolkaEG-domstolenfrånbesked att
vidtjänstemandubbelställningför denfinnstecken även enen

medverkat iñr regeringenombudförstfåförvaltning kan somsom
företrädaresedanregel ochgemenskapsrättsligtillkomsten somav en

särskildenskilt ärende. Enregeln itillämparmyndighetenför
samverkanstatsförvaltningensfrågor rörbelysaharutredare att som

medlemskap.regeringen vidmed ett
lagförarbeten kommerskriftligamedtraditionen attsvenskaDen

påverkakommervilken mån dettaisvårt såga attpåverkas. Det är att
finnsdet slagskriftliga förarbetennågrarättssäkerheten. Men somav

rättillämpan-de svenskainom ochknappast EGförekommeri Sverige
grundomställningsproblem påinförställasde kommer attorganen

härav.

offentlighet.handlingarsAllmännaKapitel
Meddelarfrihet

svenskadetcentral delvaritOffentlighetsprincipen har aven
detgrundläggande för öppna,200 år. Den ärsamhället i över

rättigheterna.fri- ochmedborgerligaoch desamhälletdemokratiska
prop. 197576 160förarbetenaenligtOffentlighetsprincipen bygger

ifri insynsamhällelig principallmänpå tankensid. 69 omom en
för-domstolarna,dvsoffentligadeverksamheten hos organen,

församlingarna,politiskaoch devaltningsmyndighetema, samt att
val,efterskall inhämtasskilda angelägenheterupplysningar i eget

informationsgivning.myndigheternasoberoende av
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Man kan fråga sig vad kommer hända med grundtankenattsom
bakom offentlighetsprincipen sådana den kommer till uttryck i
förarbetena till Tryckfrihetsförordningen

Utredningen har likhetstecken mellan offentlighetsprincipensatt och
reglerna i TF handlingsøfentlighet. Men lagstiftaren, harom
uppenbarligen med begreppet offentlighetsprincip även åsyftat den
grundtanke fri insyn i det allmännas angelägenheter kommerom som
till uttryck i förarbetena till TF.

Ett EGEU-medlemskap innebär betydande normgivnings-att en
makt överlämnas förvaltnings- och rättskipningsuppgiñersamt att
kommer utövas EGEUs institutioner. Dåatt måste följaktligenav
även dessa institutioner betraktas offentliga omfattassom organ som

grundtanken bakom offentlighetsprincipen. Medborgarnas behovav
insyn i allmänna angelägenheter blir inte mindre deav attgenom

handläggs EGEUs i stället för hos motsvarande svenskaav organ,
organ.

Om Sverige idag skulle inrätta helt offentligtett nytt organ, som
åläggs normgivnings-, förvaltnings- och rättskipningsuppgifter och det
samtidigt bestäms icke-offentlighet huvudprincip vid detatt som nya

gäller, skulle knappast kunna hävdaorganet offentlighets-attman
princip råder i det svenska samhället Jag ingen skillnad påser
förhållandet vi på motsvarande underordnarsätt EGEUsom oss
lagstiftande, förvaltande och rättskipande organ

Gäller fortfarande den grundtanken, måste fri insyn gälla och
information hos samtliga EG-organ tillgängliggöras för allmänheten
så upplysningar i skilda angelägeheteratt kan fås helt och hållet efter

val, andra begränsningar än de följereget utan berättigadesom av
och avgränsade krav på sekretess. råder inteAnnars offentlig-en
hetsprincip i samhället.

Det är naturligt offentlighetsprincipen i samband med EGatt en
EU-ansökan, kommit i fokus för den offenliga debatten. Otvivelaktigt

detär så medlemsskapet i EGEU reelltutgör hotatt ett mot
offentlighetsprincipen, där meddelarfrihet ingår.

Utredningen kommer fram till mycket talar för meddelarfri-attatt
heten inte låter sig förenas sekretesskrav.med gemenskapsrättens Det
sägs den kan komma behöva aktivt försvaras.att att

Jag delar uppfattningen några grundlagsändringar inte skallatt
göras, samtidigt måste här hotetklart uttryckas att attmen om
sikt tvingas offentlighetsprincipen endast kan avvärjasge upp om
EGEU erkänner ofentlighetsprincipen ellersinsom egen om
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bli medlemmar.väljer inteatt
omvändaeffekt EGEUstill del, vilkenutredningen belysesI en

rad områden.principer kan få på en

handling skainstitutionertjänstemän bestämmerEGEU om en-
30offentliga först efterblir regelej. Handlingarlämnas ellerut som

dokumentationsskyldighetsådan vidsträcktår. ñnnsheller somen
förutsättning för hand-viktigi Sverige och ärvi har attsom en

i praktiken.skall fungeralingsoffentligheten

offentligaoch det-och beslutsprocessenpolitiska beredningsDen-
detinom EGEU görbli sekretessenriskerar magert,samtalet att

någon redovisningochi själva beslutsprocessensvårt få insynatt av
förekommer intevidbakgrundsfakta vi ärochargument vanasom

byråkratiskainsynen i dendet medsak ärnämnvärt. Samman stora
EG-ñrvaltningen.

blir utrikespolitik ochinrikespolitikidagMycket det ärav som-
utrikessekretessen.hamnar under

sekretessbelagdaintresseavvägningskadeprövning ellerNågon av-
råderinom EGEUSverige blir inte aktuell,ihandlingar görssom

absolut sekretess.

befattnings-och andragemenskapens tjänstemäntystnadsplikt för-
upphört.efter deras uppdraghavare även-

EGEU, liksomokänt begrepp inommeddelarfrihet är ett mass--
i reglertill uttryck TFssådant det kommermedias kållskydd, om

anonymitetsskydd.efterforskningsförbud och

gälla.offentlighetsprincipen skaföralla viktigaDessa delar är att
på elleråterverkningar på de andrafår detUrholkas någon annatett-

sätt.
Ändringar offentlig-kan urholkaexempelvis sekretesslageni

medhar redan skettsekretessreglemahetsprincipen. skärpningEn av
konkurrensövervakningförRiksdagens beslut sekretess som enom

anpassning till EES-avtalet.

behandlingenskilda vidfortill direktiv angående skyddFörslag
avsnitt 9.7personuppgifterav

veckan harår.har pågått i DenDatalagsutredningen senastetre
detUlf Arrfelt uttalat ärordförande lagmandatalagsutredningens att

med offentlig-i konfliktregler kommertvekan EGsingen attom
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hetsprincipen. Om och direktivetnär i minsterrådet och därmedtas
blir lag, kommer medlemsländerna bli sig. Ettatt tvungna att anpassa
förstärkt skydd för den personliga integriteten iär och för sig
önskvärt, förslaget såvittär, jag kan bedöma, för långtgåendemen
för in i vårt öppna samhälle med offentlighetsprincip.att passa

Jag denna fråga är väsentlig betydelse för offentlig-attanser av
hetsprincipen. Skulle det så myndigheternas alla handlingarattvara

rör personuppgifter, inte blir offentliga, kan konstatera attsom man
det blir ansenlig mängd handlingar undandras offentlighetenen som
ljus.

Kapitel 10. Tryckfrihet och yttrandefrihet i andra medier

Utredningen föreslår Tryckfrihetsförordningen ändras på tvåatt
punkter, i kap. 9 angående1 kommersiell reklam, 5och i kap. l

angående utlänningars möjlighet till periodiskägare skrift.att vara
harJag inget invända de föreslagna ändringarna. Detatt ärmot

också så redan gjorda ändringar i aktiebolagsrätten har föröppnatatt
utländska juridiska inneha aktiemajoriteten i svenskaattpersoner
bolag.

offentlighetsprincipenPå i föregåendesätt kapitelsamma som om
och meddelarfriheten, redovisas de områden där problem med
EG-rätten kan uppkomma. Framför allt gäller det förbud mot
förhandsgranskning ansvarigoch utgivares exklusiva rätt be-att

innehåll,stämma etc.annonser
Utredningen säger En svensk domstol kommer inte kunnaatt

åberopa tryckfrihetsförordningen för tillämpavägra EG-att en
förordning föreskriver förhandsgranskning. normkonfliktEnsom
lämnas olöst, vad inte sågs är då återstår ändrarent ut att attsom
tryckfrihetsförordningen.

Detta visar hur sårbart vårt blir. Naturligtvis Akansystem man
hoppas konflikter inte uppstår när dom gör det har inteatt men- -
Sverige någon möjlighet hävda grundlag eller andra nationellaatt
lagar och rättigheter de står strid EGEU-lagar.i motom

Kapitel 11. Riksdagens iroll EG-samarbetet

Det kan inte framhållas hur viktigt det är riksdagen och deattnog
folkvalda har inflytande de förslagöver och förhandlingslinjer, som
för landet och medborgarna leder till bindande beslut. Det parlamen-
tariska inflytandet skall reellt och samrådsförfarandeett rentvara som



yttranden342 Särskilda SGU 199314

inflytande.sådant reelltjag inteföreslårutredningen ettvaraanser
deninskränkas medhandlingsfrihet kommerregeringensAtt typatt

eftersomsin giltighetförespråkar, jagEG-nämnd jag ägaanserav
måstekap. RFfrämsta företrädare lfolketsriksdagen som

inflytande.tillförsäkras
aktiv roll iska spelaockså riksdagendirektiven sågsI att en

intryck valtförslagUtredningensEG-samarbetet. att enav manger
nej tillmöjlighet sägasamrådsorganpassiv roll och attutanettmer

marknadsutvalget har.danskaförhandlingslinje dett exsomen
utredningenriksdagen börsamrådsplikt tillInformations- och som

föreslås för EG-nämndenvadskrivas in i RO. Utöverföreslår som
jag den skaattanser

fastförhandlingslinje läggsinnanfackutskottenpraxis höra ensom-
kommissionens förslagsigde ska överoch yttraatt

förhandlingslinje, dvs vetorättnej till regeringenskunna säja-
förslag.framkunna föra egna-

för utred-fått stå modellmarknadsutvalget till delEftersom stor
i danska parlamentettidens debattförslag borde denningens senaste

redovisats.expert-klubben ha Det ärkritikenoch stortmot av
i pålång erfarenhet EG, är vägDanmark medintresse för nuoss om

med marknadsutvalg.modellenlämnaatt

till EuropaparlamentetKapitel 12. Val

fördelningföreslår medutredningenkonstruktionDen avsom
hela landetmellan partierna där ärgånger, förstmandaten två en
med 3 Valkretsar,partierna medsedan inomvalkrets och ett system

utmärkt lösning.jag enanser vara
gäller röstberättigadeuppfattning detjag avvikade närharDäremot

kan användasärskild Jagvalbara, spärr.och attsamt mananser
nackdelingenkommunala valen. Jagtill devallängd sersomsamma

påi Sverige i 3 år,varit bosattamedborgarei icke svenskaatt som
fårunionsland också rösträtti någotmedborgarnasamma som som

till Europaparlamentet.
i124 ellernågon påLikaså bör inte spärr procentprocent en

inte densammavalkretsindelningen ärinföras. Eftersomvalkrets som
deni inte tillämpanågon logikjag intetill riksdagsval kan attse

3.5 hela riket ärpå näruppkommernaturliga spärr procentcasom
valkrets.en
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EG-fråganKapitel 13. Folkomröstning i

frågorutredningsdirektiven de kanEnligt har vi övervägaatt som
inför omröstning Sveriges medlemskapaktuella eventuellen omvara

Eventuell eftersom partierna sedani kan idag utesluta,EG.
underställasbundit sig för frågan medlemskap skalänge har att om

folkomröstning.medborgarna i en
regeringen harmed EGEU har redan inletts ochFörhandlingarna

viktigaönskemål undantagsregler på radfram sinalagt om en
tjänstemän inomSamtidigt har högt politiker ochområden. uppsatta

med några helstEGEU deklarerat Sverige inte kan räknaatt som
från gällande fördrag.undantag

övergripande grundlagsändringNaturligtvis kräver sådan somen
tidigarefolkomröstning. På förekommen anledningden föreslagna en

utfästelser följaockså partiernafolkomröstningar krävs gör attatt
taktiskafolkomrösningsresultatet och inte några helstgöra som

förfarande med tvåmanövreringar. skulle föranledaDetta ett
själva avtalet.folkomröstningar, grundlagsändring och en omen om

Sverige ochi färdigt avtal mellanOvissheten innebörden ettom
folket ställning innanEGEU omöjligt för svenskagör det att ta

förhandlingsresultatet.vet
något gehör hostroliga två folkomröstningar inte vinnerärDet att

jag folkomröstningen måste gällapartierna, i sådant läge attett anser
efter och klart redovisat för-eller nej till medlemskap avslutat

färdigt avtal.handlingsresultat och
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Dir. 199124

Grundlagsfrågor inför svenskt medlemskap i EGett

Dir. 199124

Beslut vid regeringssznmmznnträde l99l-04-l

Chefen för justitiedepztrtementet. statsrådet Freivalds. anför.

Mitt förslag

Jag föreslar tillkallaskommitté för utreda behovet grundlags-att atten av
ändringar inför medlemskap föreslåsvenskt i EG sådana ändringar.ett samt

Bakgrund

Sedan den 20 juni deltar Sverige tillsammans1990 med övriga EFTA--
länder i förhandlingar med de Europeiska gemenskaperna EG ettom-
närmare och fastare strukturerat samarbete i europeiskt ekonomisktett sam-
arbetsomratle EES. Avsikten sädantavtal samarbete skallär att ett om
kunna träda i kraft den januari l993.l dä EGs s.k. inre marknad skall vara
fullbordad.

Sveriges intresse för liljS-znvtal oförändrztt starkt.är Förutsättningarnaett
för svenskt medlemskap i EG har emellertid förändrats den poli-ett genom
tiska utvecklingen i Riksdagenliuropa. I99U9IUU8. rskr. 74 har också
uttalat Sverige bör hlieftersträva medlem i EG med bibehållenatt att neu-
tralitetspolitik. liitligt riksdagen det endast medlem vart landär som som
fullt kan delta i oeh inflytande liGs samarbete. Efter samlad be-ut pa en
dömnir1g de utrikes- och säkerhetspolitiska faktorerna och efter samråd iav
ulrikesniintntlen Iwörregeringen kunna lämna svensk ansökan med-en om
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under inne-redanskesannolikt kunnariksdagenenligtbörDettalemskap.
ivarande ar.

riksdagen itillaterkontmabörregeringenanförtriksdagen attVidare har
konstitutionella aspekterochuppläggningfiärhzrntllingarntrsfråga om

arbetetangelägetuppfattningriksdagens attenligtDet ärmedlemskapet.
EGimedlemskapkonsekvensernabelysa etttrmratlen avolikamed att pa

möjligt.inleds sä snart som
tillkallaskommittéparlamentariskföreslar jagbakgrund härav att enMot

grundlags-gällandetillsigförhallzrskullemedlemskaputreda hurför ettatt
hänseendei dettafiörändringzrrtill deförslagframoch läggabestämmelser

skall kunnaSverigeInriktningen bör attnödvändiga.skulle varavarasom
1995.januariden lfr.o.m.EGimedleminträda som

strukturrättsligaEGs

olikaländermellan ärsamverkaninternationelltillsyftar avFördrarg som
sirdan. före-tillriktar sigförpliktelsefolkrattslig staten somEnslag. gängse

de internasedanDet ankommerregering.statsehef ellerdessträdd av
hindrarlandet. lnteti detuppfyllelsefiärdrzrgenssäkra egnaattstatsorgzrnen

förpliktelsernztfolkriittsligzrdehurreglerfördrag harsådantdock omatt ett
domstolsliknandeuttolkas.skall organ.t.ex. av

förbundländer slutervarigenomfördrag ettkonstitution ärfederal ettEn
gällandemeddelakanSadanar normer.med organstatsorgan.gemensamma

befogenheterfederationIdessa. mastetillåimpzi avochförbundet.inom en
detta deltagandedeochförbtrritlsorgzrrreri staterna.mellanfördelasslag

fcderation. Detintekaraktär ärfederalinslagolikaEG har nagonmenav
råltts-ochbefogenhetermed gemensamenfinns egnaorgangemensamma

rörlighet förfrimedmarknadbl.a. va-innefattarEGordning. gemensamen
medtulluniimsalundzrEG utgöroch ge-kapitaltjänster. enpersoner.ror.

liiVidare haromvärlden.tillförhårllzrnçlehandelsregim i en ge-mensam
Jordbruk ochkonkurrens.omraden.andrapolitik Lex.även pamensam

allttrprnnärksanrmatsfragorsocialahar ocksaPa mer.transporter. arsenare
liG-förtlrzrgerrdefrålmsthestargrundval. prinrärriitten, treEG-råittens av

Romförtlra-gemenskapenekonomiska[iuropeiskardenupprättandet avom
Iiuropeiskadenstalgenrenskapen atom-och samtEuropeiska kolsdenget.

sammanfogadesfusitrnsförtlragets.k.detienontenergigemenskapen. ge-
kompelnstittrtionernasorganisatoriskt.1%institutionerInenskapcrtras ar

liérrtlrag.respektiveigrundadfortfarandeärtens
hänseen-regler. lRtrrrrfiirtlruigetsbehamllas främstföljande mangadetl

lördrsrgeir. l fragaandrade bäggelikartade i omrättsliga lragornaden deär
kl]lllliuaijElkllx intesärskiltmärkadock attstalgenrenskapen arKol- och att

materiellabestämdainnehallerfördragetochhtrvudzrnsxrzrretharradet. att
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regler. Romforilrarget är uppbyggt ramlortlrzig. reglerettmera som vars
fyllas och preciseras. Kol- och stalgemenskauwenskiljermaste sig ocksåut

därigenom fortlraget slutet for lvestáimd tid.är Statt en ar.
institutionerna följande. ParluucIclär bestar direktvaldzi ledarmiäterav

fran medlcntslåintlerna. Utom i haga budgeten parlamentetsär funktio-om
väsentligen kontrollcrantle. Normgivning ;inkommer normaltner ytterst pa

zninislcrrililcl radet. Detta bestar regeringsledznnöter fran medlcntslåin-av
derna. Beslut i radet fattas enhälligt eller majoritctsbeslut. beroendegenom

vad fordrageii föreskriver for olika fall. För sina atgärder i radetpa svarar
ländernas i demokratisk ordning inför de folken. Detrepresentanter äregna
i radet liis politik beståims och grundlåiggzrntle rättsakter utformas. En-som
ligt Romfiörilraiget har radet inte bara ocksarätt skyldighet pautan atten en
detta förverkligar fordragets ndamal.sätt Detta sker iä samspel med kommis-
sionen normalt med skyldighetoch hora parlamentet och EUs s.k. eko-att
nomiska sociala kommitle.ich Kmnmiszvimicu och dunrvlnlcu mellanfivlk-är
liga tjänstemannainstitutioner. Dessa lyder endast under forilragcn.organ
och nationella politiska Iiåinsyn far inte inverka deras atgärder. Utöverpa
institutionerna finns det maingfaltl olika Ill-organ. vilka dock i zillmiitl-en av
het inte reglerade i fördrziget.iir

Kommissionen skall till lii-råittci1 följs. Den har alltsaatt äverva-se en
kande funktion i forhallzinde till bl.a. Inedlemsliindcrua. let inkommer
ocksa kommissionen utarbeta forslagpa till regler. den har initia-Attatt nya
tivriitten detta omnule viktigt inslag i l-.ls institutionellapa är ett system.

Domstolen tolkar IiG-råitten och dess lIIIICDÖIIl.arvgöi I viktiga hänseen-
den har fatt sin nuvaramle formLiU-rätten domstolen. Domstolen UÖIIICIav
i medlcmslåintleimal mellan ochliis mellan institutionerna inbördes isamt
mal och låindernamellan kommissionen och i vissa fall mellan enskilda rätts-
subjekt Domstoleninstitutionerna.oeh ocksa pä begåiran Iiationcllaavger av
domstolsorgzm besked liG-râittens giltighet och innebörd. s.k. förhands-om
besked. nationellaDe högsta instansernzi kan forpliktaitlc- bcgåira sä-attvara
dana besked l-IG-tlomstolen.fran Beskcdcn har varit viktigt instrumentett
for rättstillämpniiigerisamordna och utveckla Ill-rätten.att

Är inrättades första instans vidH89 liG-tlonistolcn. I denna instansen
mal mellan l.{isfrämst institutioner och derasavgörs ;mståilltlai konkur-saint

rensfråigor skadcstandsfrägoroch sammanhänger därmed.som
Romfördraget. det vidsträcktaär l{l-ttrtlrage|1. syftar tillmestsom attav

;itgåirilersamfáillila de europeiska länderna säkra ekonomiska ochgenom av
sociala föra dcframsteg europeiska folken allt varamlra.samt närmare
Denna integration kräver lagstiftningsmáissigai och andra nationella bar-att
riärer för handel medbl.a. och tjänster och for och kapitalsvaror personers
fria [Tördragctrörlighet zivláigsnas. innehåillcr närmare regler bl.a. detta.om
Sädzmzi skall förståis lvakgrunilen fördiuigetsregler mäl och grundlåig-mot av
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förpliktelselåindcrnasprincipersadana iirViktiga attgande principer. sam-
fördra-tlgâirdernationella äventyraintevarandra ochverka med att genom

nationalitet. lclgrunddiskrimincrittgförbudetmal motgets samt pa av
den fort-utvecklats meddynamiskt sättliU-råittcnsagda medför ettatt pa

gäcnde integrationsprtcesscn.
hc-den förutsåirskiltframkaraktär kommerövernatiottellatEUs genom

övertagitsadantl{iochstrukturenorganisatoriskarörda att somgenom
Ävenomradcn. län-vissanormgivttingshcfogenltctetmedlemsländernas pa

gemenskapen.tillomradendessa ivcrgardernas traktatkontpetens pa
till länderna iriktar sigsckundåirråitt.kallas förbrukarNormgivningen. som
skalldet resultatbindande i fragadirektiv.form är sont uppnasontsomav

i formmetod för detta. ochvälja ochsjälva formntedletttsliiittlerttatlatermen
författningar i med-inhemskadirektregler gällerförordningar sontvarsav
rättsakter olikaundraräknas ocksasekundärrättettTilllemsländerna. av

yttranden.ochFCKUIHlncntlitllttllclslag säsom beslut.
inomrättslig verksamhet gällerförsavälnormgivningenFör som annan

skall handla inominstitutionernavilkenlegalitetsprincip. enligtEG ra-en
ttnderkastatdem. Dettafördraget ärde befogenheterför gersommarna

kontroll.domstolens
direkt omtalas i för-sadattt interättsakter[iisLikväl rör manga somav
atgärder vidtassädattttmedger nämligendragen. Romförtlraget att som
fördraget inte inne-mal skall ävenkrävs gemenskapensför att omuppnas,

fördraget inne-hemyndigamlettbemyndigande. Dehäller något uttryckligt
allmäntsärskilt vitlsträckttt ochNagra ärháillcr dessutom oftaär vaga.

förbjuderbesluta atgärdersäsom i fraga rättenhåillna, attt.ex. otn somom
nationalitet.grunddiskriminering pa av

Även rättigheterkan grundaliG-rättett. Dennaenskilda berörs t.ex.av
befogenheterkan vidare hahêinseenden. lZG-organettför enskilda i skilda

enskilda. Dessafragor betydelse förskildamed rättslig verkan avgöraatt av
konkurrettsráittsligaIEGsdet fráigztsärskiltbefogenheter märks ärnär om

och stälgeitteitskatpen.Kol-förregler och inom ramen
nationella myndighe-omfattning tillämpasbetydande[EG-rätten skall i av

grund sinDeninhemsk pärätt.pä natursättter varaavansessamma som
tydligast skil-EGdenna punktintern medlemsländerna. Det päi ärrätt som

EG-Principenmellanfolkligzt irganistttiottcr.jer sig fråitt tratditionellzi attom
grundarvissa bestämmelser rät-kan lirøkl jIbkI innelsär hl.a.harätten att

och andratigheter enskilda domstolarocheller skyldigheter för myn-som
Vid konfliktdigheter skydda genomdriva.i medlemsländerna skall resp.

vika förmellan sädanzt nationella regler. skall deluestâitnmelser och senare
Ävende gemcnskapsråiltsliga. principi övrigt gäller om gemensammaen

reglersjörelrarlø framför Principen gäller ocksä såidanztall nationell rätt. na-
tionella regler har tillkommit gemenskapsrättsligzt.de Attänsom senare
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EG-rätten dennaär framgår inte direkt Romfördragetkaraktärav av men
har slagits fast EG-domstolens praxis.genom

Romfördrztget förutsåg ursprungligen övergångsperiod.tolvårig underen
vilken ländernas regler På flera hade denna uppgift visatskulle sättzinpzisszis.
sig svårare än vid mitten åttiotalet lade kommissionen framochtrott.man av

s.k.sitt vitboksprogram förverkligandetför den inre marknaden.av
Är 1987 trädde den europeiska enhetsakten i kraft. Denna innehåller

främst ändringar i Rådetoch tillägg till Romfördraget. fick enhetsak-genom
befogenheter majoritetsbeslutstörre med bestämmaten att gemensamma

regler fri rörlighet för tjänster, kapital och Samtidigt fickom varor, personer.
länderna majoritetsbesluten viktigarätt tillgodose hänsyn,att oavsett egna

för skydda hälsa säkerhet. miljö arbetsmiljö.och ocht.ex. att
Genom enhetsakten reglerades också det sedan förekommandelänge po-

litiska samarbetet medlemsländernas regeringar. Organmellan för detta
samarbete det rådel.Europeiska Verksamheten traditionell folk-är är av
rättslig och ingriper EGsinte i rättsliga struktur. Det kan här också näm-art

gemenskapens medlemsländer på ingåttbestämda områden särskildaattnas
folkrättsligzi med någotöverenskommelser varandra, förutsett iärsom
Romfördraget. medlemsland sådanaAv krävs anslutning till över-ett nytt
enskommelser. dessa faller utanför EGs rättsliga i striktäven systemom me-
ning.

EG-fördragen Tvåkommer åter traktatkonferenser haröver.att sesnu
sålunda börjat arbeta med frågor politiskt ekonomisk-närmareettom resp.

samarbete förmonetärt formerna detta.samt

EG och regeringsformen

EGs medlemsländer iverlåtithar. jag tidigare beskrivit, vissa sinasom av
befogenheter till gemenskapen. Den svenska regeringsformen har som en av
sina grundläggande principer befogenheter den tillerkänner visstatt ettsom

inte kan överlåtas till nitgot uttryckligt grundlags-annat utanorgan organ
stöd. Denna princip såväl förhåillztnde tillgäller i inhemska gentemotsom
utländska och mellanfolkliga Likaså vilar regeringsformens föreskrif-organ.

rättskipning och förvaltning förutsättningen dessa funktionerter attom
för få verkan för svensk del skall fullgöras svenska lnte helleratt av organ.
dessa funktioner kan således överlåtas grundlagsstöd.utan

Regeringsformen medger redan i dag offentligrättsliga uppgifter i vissaatt
fall iverlåits till icke svenska Bestämmelser detta finnsi kap. 5§lllorgan. om
regeringsformen RF.

Beslutanderält direkt grundar sig regeringsformenpái får enligt förstasont
stycket överlåtas i endast Inqçriinsvizlmnjiillrtirig. sådantNågot krav ställs där-

inte det i tredje stycket talas riksdagensnär möjligheteremot attupp om
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grundadeinte direktlkirvaltningsuppgifter ärochråittskiiwnings-överlatzi som
regeringsfornieti.pä

i vilkenEG uppkommer fraganmedlemskapsvenskteventuelltInför ett
överlåtade behovredan tillgodoserparagrafdennautsträckning attavnu

vad dennaställer och i mänsadant medlemskapbefogenheter ettm.m. som
kompletteras.bör ändras ellerbestämntelserandraoch

regeringsformendirekt grundad ärbeslutanderättsádan ärAv som
och traktatmak-n0rmgivnings-, finans-endast sävittöverlåtelse möjlig avser

medlemskap EGfråga i sammanhangetkommer ärEn ettten. omsom upp
beslutan-regeringsfomtcn grundaddirektnågon påskulle innebära att annan

mästederätt nämnda överlåtas.deän tre nu
viktig begräns-överlåtelse normgivningsmakten finnsVad gäller enav

stif-beslutanderättnämligen inte möjligt överlätzining. Det är att avsersom
riksdagsordningen eller laggrundlag.tande. ändring eller upphävande av

beslutanderättöverlatzitill riksdagen. Inte heller detval att avsersomgarom
i 2de fri- ochrålttigheterfråga begränsning nagon avsessomav aven om

kap. RF.
kan tänkas behövadet främst den sistadessa begränsningarAv är som

möjligt för riksdagensjälvfallet inteåtminstone modifieras. Det är ettatt ge
den inte själv harföreskrifter rättbeslutaicke svenskt rätt attatt somorgan

fri- rättighe-absoluta ochiverlzitelse de s.k.lagform.besluta i Nagon av
blihellertorde inteinte far begränsas.huvuddvs. de iver tagetterna. som

under-däremot kräveri EG. Vadmedlemskapaktuell vid svensktett som
be-hakanEG beslutat. eller rättutsträckningsökning i vilken attär anses

Sadanarüllighøtertut.ochbegrätiwziritçrlvttrii fri-desluta. regler lveroisom
ochtystnadsplikterEUs reglerbla.regler torde finnas i form omomav

yttrande-iinskränkninginnebäravilka kanmarknadsföring och reklam. en
övervakningenhl.a. reglernavidarefriheten. Det att avomsynes vara sa.

reglerhusrannsakanskyddetbegränsarEGs konkurrensrätt mot omgenom
lokaler.fa tillträde till företagsrätt att

lörhälla sig tilll-ICI-metllemskzip skullehurArbetet med klargöra ettatt
fragainletts regeringskzinsliet. let härskyddet fri- rättigheter har ärför och

debeslutat och utreda hur förhallerdels regler [EUigenom alla deattom ga
utsträckningzinalyserat i vilken Rom-rättighetsskydalet. delssig till fri- och

denbeslutanderätt sadanzi avseendenfördraget igemenskapen somger en
hör överlämnas till kommittén.inte dennaResultatetutövat. genomgangav

grnndlztgsáintlring kan behövaEn punkt där behovet övervä-enannan av
fhrelrültIircklzi effekt UCl da såirskilt dessKLfEHIUILYil7.I&#39;iII(&#39;Il.&#39;gällergas

liü-tlomstolen invecklade sitt i dennaframför Närnationella regler. synsätt
[Xi-rätten rättsortlningdoktrinfraga knöt till sin äratt en egenomman an

skapa eller iskiljer traditionell lolkratt. ienomsig fran att en ge-gasom
har sjåtlvslåttttligil hc-fogenhetei harinstitutionermenskap med somegna
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medlemsländerna be-enligt EG-domstolen i motsvarande mån accepterat
gränsningar i sin befogenheter. Eftersomsuveränitet och i sina egnaegen
medlemsländerna områdenhar från normgivningskompetens deavstått
EG-råitten reglerar lagstifta område där EG-institu-kan de inte internt på ett
tionerna i enlighet har utnyttjat sin kompetens.med EG-rätten

Fran svensk förutsättning för medlemskapsynpunkt torde det inte vara en
i regeringsformen EG-rätten.införa regel företräde för Den ir-att omen

ländska grundlagen innehåller sådan regel medan frågan i Danmarkt.exen
och Storbritannien någon konstitutionell fö-har kunnat lösas regelutan om
reträde för ECs-riitten.

Om svensk domstol vid medlemskap skulleeller myndighet etten annan
finna fårstrider EG-regel.svensk riittsregel den nationellaatt moten en re-
geln enligt EG-rätten börinte tillämpas. Kommittén undersöka deom
svenska myndigheterna. i EG-rätten. också skulle behöva stödförutom i en
svensk áisidosätta nationella föreskrifter. Reglernaråttsregel för kunnaatt

lagprövning § RF här särskilt aktuella.i kap. l4 ärom
Förslaget i den proposition l99l9l65 ändring i regeringsformenom

med anledning samarbetsområdeeuropeiskt ekonomiskt för när-ett somav
varande behandlas riksdagen bygger analys grundlagsenlighetenpå avav en

rolkrzingxbcáskcdfrånmed EES-domstol efter demönsterett systemav en av
förhandsbesked EG EG-domstoleninom enligt artikel l77 iavges avsom
Romfördraget. till EG-reglerna kommerBl.a. med hänsyn att att vara av en
delvis motsvarande EES-regler uppkommer frågankaraktär änannan om
den föreslåslagtekniska i propositionen tillgodoser de kravlösning ettsom
medlemskap ställer.

Författningsteknisk lösning

Den konstitutionella regleringen de frågor jag här tagit kan lösasav upp
helt olika finna vilka nuvarandeDet depa iirsålt. sättettva att utena av

och generellt grundlagsbestämntelserna skullesyltande beröras ettsom av
medlemskap i de justeringar i dessa förl-li och erfordrasgöraatt attsom
[Ki-inetllemskaipet skall kunna infogas i konstitutionella En såsvart system.
dan lösning kan till ändringar i flera olika grundlagsparagrafer.leda

litt helt skulle visserligen analysera våravilkasättannat attvara av nuva-
rande grundlagsbestämmelser skulle beröras medlemskapettsom av men
lämna dem ställeti huvudsak orörda och i komplettera dem någramed nya.

liG-ntedlentskapet särskilt inriktade bestämmelser. Dessa bestämmelserpa
skulle fa karaktären specialregler i förhållandet till EG medan våra in-av

regler och lörhzillzintle till andra internationella inte skulleterna vart organ
paverkas.
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bada metoderdessavilkenbedöma somfrihetbör haKommittén att av
ställning i Sverige.EG-rättensklargöraskullelämpligastedet sättet

Övrigt

detgrundlagireglerasbehövernödvändigtvisintefråga men somEn som
vilkakommittén på sättöverväger ärangelägetändå är atti sammanhanget

EG-samzirbetet. lroll iaktivspelariksdagen attmöjligt fördet skall envara
rskr.riksdagen KUZZ.199091 65 harbehandlingenmedsamband prop.av

såvälstudera regeringenskommittén börkännaregeringen till180 attgett
vidaktualiserasfrågor kansamråd dei ettbehovriksdagens somavsom

informeraanledningfinnasdärvidriksdagenenligtDet kan attmedlemskap.
fråga. vill imotsvarande JagEG-länder har löstövrigahursig närmare om

Danmark medvalts ikonstruktiondenerinra ettsammanhangdetta somom
markedsudvalg.s.k.

utredningarbetet i denunderrättadhålla sigvidarebörKommittén om
bered-riksdagensochtillsätta utövertalmanskonferensen beslutat somsom

frågor bl.a.också rörkan kommaallmänhetningsformer i att som
utskottsorganisationen.

skallEttrøpaparanzentøltillinnebär valEG-medlemskapEtt svenskt att
kom-behandlassådana skall ske börvalFrågan hurhållas Sverige.i avom

utförsdet arbeteunderrättadhålla sigdärvidbörmittén. Den avsomom
l99l2.valförfarandet Juförsärskilde utredarenden översyn aven

införaktuellafrågor kandebörKommittén övervägaäven envarasom
EG.medlemskap iSverigesfolkomröstningeventuell om

bedrivandeArbetets

behöveravgränsade fragorganska väldet antalSammantaget är ett som
belysas kommittén.av

framtidainförförberedelserSverigesled iarbeteKommitténs är ettett
kommit-bedrivasdet kanvärde,och detmedlemskap i EG attsa.omvore av

börArbetetföreslar.förhandlingari definns tillgängligaanalyserténs som
tidi sadanavslutatvarje fallhör iskyndsamt. Det altdärför bedrivas vara
tidigtframkan läggasgrundlagsändringzirtillmed förslagproposition saen

möjligt under är 1993.som
19845direktiv dir.regeringensanförts ivadbör beaktaKommittén som

utredare.särskildaochtill kommittéer

Hemställan

be-regeringenhemställer jagjag har anförttill vadMed hänvisning attnu
för justitiedepartementetmyndigar chefen
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tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976 med niol 19 högst ledamöter med uppdrag lägga fram förslag tillatt-

grundlagsämlringair inför EG.svenskt medlemskap iettm.m.

ledamöternzi ordförzmde.att utse atten av vara

besluta sakkunniga. sekreterare och biträde åtatt experter. annatom
kommittén.

hemställer jagVidare regeringen beslutar knstnadernzi skall belastaatt att
andra Iiuvudlitelns ;inslag LJtredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig lill föredragandcns bifallerivervâigzmden och
hennes hemståillan.

ustitiedepznrtcmcntetJ
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Bilaga 2

Förteckning iöver vilka fall beslut i fordrarrådet

enhällighet

I det följande redovisas först de bestämmelser enligt gällandesom
gemenskapsfördrag föreskriver rådet måste fatta beslut enhälligt.att

allaI övriga fall stadgas således kvalificerad majoritet är till-att
räcklig, bortsett från några enstaka fall främst procedurfrågor dåav
beslut kan fattas med enkel majoritet.

Därefter redovisas på vilka punkter enhällighet fordras inomsom
de ytterligare Samarbetsområden tillkommer Maastricht-som genom
fördraget liksom de förändringar beslutsreglema sker inomav som
de nuvarande samarbetsområdena till följd det fördraget.av

Det bör betonas det endast frågaär förteckning deatt överom en
artiklar i fördragen stadgar beslut skall fattas enhälligt.attsom
Uppräkningen gör således inte på något anspråk på fullständigtsätt att
skildra de verkliga förutsättningarna för beslut.

Romfördraget

Beslut sådana sociala trygghetsåtgärder nödvändigaär förom som
den fria rörligheten 51.artikel

Direktiv samordning lagar och andra författningar rörom av som
upptagande och självständigutövande förvärvsverksamhet ide fallav

sådant direktivs genomförande medför ändring iett någon med-
lemsstat gällande lagstiftning angående yrken vad utbildningav avser
och tillträde för enskilda artikel 57.2.personer

Direktiv syftar till gradvis samordning medlemsstaternassom en av
valutapolitik gäller kapitalrörelservad mellan medlemsstater och
tredje land de fall åtgärd utgör tillbakagångi vaden en avser
liberaliseringen kapitalrörelser artikel 70.1 motsvarasav som av
artikel 73e Maastrichtfördraget.i

lagstiftningen beträffandeBestämmelser för harmoniseringen av
artikelomsättningsskatter, indirekta skatterpunktskatter och andra

99.

Direktiv för tillnärmning sådana bestämmelser i medlemsstater-en av
lagar författningaroch direkt inverkar på dennas som gemensamma
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Kvalificeradartikel 100.och funktionupprättandemarknadens
förgäller sådana åtgärderemellertid tillräcklig detmajoritet närär en

syftar tilloch författningarbestämmelser i lagartillnärmning somav
artikelfå den fungeramarknaden ochdenupprätta inre attatt

l00a.l.

artikelkonjunkturpolitikvad gällerlämpliga åtgärderBeslut om
direktivtillräcklig vad gällerdockKvalificerad majoritet är103.2.

artikel 103.3åtgärdergenomförandet sådanaför det närmare av

miljöpolitikfrågavidtas iåtgärder skallBeslut vilka omsomom
artikel 1305.

denåtgärder för inomnödvändigaBeslut att gemensammaom
fördragetmål dåförverkliga något gemenskapensmarknadens avram

artikel 235.nödvändiga befogenheternainnehåller deinte

Euratomfördraget

skydd förkommissionen tillhoshäva sekretessBeslut statsatt enom
artikel 24.2försvarsintressen .

69.priser artikelBeslut om

avsnitti fördragetsbristsituation, ändringBeslut, i allmän omen
artikel 76.tillgångarrörande

säkerhetskontroll.fördragets bestämmelserändringBeslut omavom
85.artikel

tilläganderättbestämmelserändring fördragetsBeslut omavom
90.artikelegendom

stålfördragetKol- och

prioriteringbristsituation rörandeallvarligBeslut i händelse avav en
kol- och stálresurser,fördelning gemenskapenskonsumtionen, av

59.exportrestriktioner artikelochproduktionsprogram

tullavgifter tredjemaximitaxor förminimi-Beslut gentemotom resp.
72land artikel l.st

kol-förteckning vad skalltillägg tillBeslut över anses varasomom
81.stålprodukter artikeloch
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4. Maastrichtfördraget

Beslut i syfte underlätta för medborgare i unionen röra ochatt att
uppehålla sig fritt inom medlemsstaternas territorium artikel 8a.

Närmare bestämmelser rösträtt och valbarhet i kommunala valom
och val till Europaparlamentet för medborgare i unionen artikel 8b.

Beslut viseringsregler artikel 1000.1. Efter den 1om gemensamma
januari 1996 kan emellertid sådana beslut fattas med kvalificerad
majoritet artikel 1000.3.

Vissa beslut inom för det ekonomiskt-monetära samarbetet.ramen
Bestämmelserna i den delen ersätter bl.a. de nämnda reglernaovan
i Romfördraget konjunkturpolitiska åtgärder artikel 103.om
Enhällighet fordras inom det ekonomiskt-monetära samarbetet för
beslut om

i fördraget icke förutsedda åtgärder alltför underskott imot stora-
medlemsstaternas offentliga finanser artikel 1040.14,

tilldela Europeiska centralbanken uppgifteratt gäller tillsynsom av-
kreditinstitut artikel 105.6,
ändring vissa bestämmelser i förstadgan Europeiska central-av-
bankssystemet artikel 106.5,

ingå avtal växelkurssystem för i förhållandeatt tillettom ecun-
tredje lands valuta artikel 109.1,

tilldela Europeiska institutetmonetära i fördragetatt förutsedda-
uppgifter för förbereda det ekonomiskt-monetära samarbetetsatt
tredje artikel 109f.7steg samt

på dagen för inledningen det tredje införaatt de omräk-stegetav-
ningskurser till vilka medlemsstaternas valutor skall låsas och den
låsta kurs till vilken skall dessaersätta valutor artikel 1091.4-ecun
5.

Beslut vissa slag åtgärder inom miljöområdet artikel 1305.2.om av
Vad gäller miljöpolitiken i övrigt upphör Romfördragets krav på
enhällighet artikel 1305. l.

Härtill kommer rådet enligt Maastrichtfördraget fattakan vissaatt
beslut, varvid i huvudsak fordras enhällighet, utanför det egentliga
gemenskapssamarbetet, dvs. inom det mellanstatliga samarbetet
rörande utrikes- och säkerhetspolitik rättsliga och inrikes frågor.samt
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Partiernas jämförelsetal vid val valkretsiudelningutan

1982 års val 1991 års val

s 809 4641 s 4731 401
m 938 098 856m 710
s 844 417 s 687 587
c 614 013 s 412 552
s 506 650 m 399 798
m 437 779 fp 356 683
s 361 893 c 332 268
c 286 539 s 294 680
s 281 472 kds 278 822
m 262 671 nyd 058263
fp 234 121 m 239 879
s 230 295 s 229 196
vpk 220 642 s 187 524
s 194 865 v 176 361
m 187 620 rn 171 342
c 171 923 fp 166 452
s 168 883 s 158 674
s 149 015 c 155 058
m 145 926 517s 137
s 133 329 m 133 260
c 122 803 kds 130 117
s 120 631 nyd 122 760
m 119 394 s 121 339
s 110 141 m 109 036
fp 109 257 s 108 566
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Bilaga 4

Följande promemoria har utredningens sekretariatupprättats av
och för kommittén. Allemansrätten visserligen inteärpresenterats

föremål för grundlagsreglering. Vi har dock inhämtat attnu en
diskussion i den frågan fors inom Fri- och rättighetskom-även
mittén. bakgrund det betydandeMot värde allemansrättenav som
tillmäts hos har vi grundlagsregleringansett att oavsettoss om en-
skulle komma till stånd eller inte promemorian kan ha allmäntett-
intresse.

Allemansrätten och gemenskapsrätten

Allemansrätten beteckningen på vissaär svenska sedvänjor med
gamla innebär iDen begränsad förrätt ochstort attanor. en var en

sig fram åtminstone till fots över mark tillfälligtochta attannans- -
uppehålla sig där, liksom rätt i skog och mark plocka bär,atten

vilda blommor, kottar nedfallna och kvistar.samtsvamp, grenar
Från allmänhetens synpunkt framstår allemansrätten närmast som

begränsad nyttjanderätt till någon fasta egendom. Uren annans
markägarens perspektiv innebär allemansrätten inskränkning i hansen
äganderätt till fastigheten han upplåtit någon nyttjanderätt.utan att

l. Kort allemansrättens närmare innebördom

Allemansrätten inte reglerad iär lag. i förstaDen omnämns l §
stycket naturvårdslagen 1964822 lyder Naturen utgörsom en
nationell tillgång skall vårdas.skyddas och Den tillgänglig förärsom
alla enligt allemansrätten. Bestämmelsen ingen vägledning iger
fråga allemansrättens innehåll.närmareom

Allemansrättens innebörd i stället åtminstonekan i draggrova- -
framgå motsatsvis vissa straffstadganden. I 12 kap. 4 § BrBanses av

stadgas olovligtager väg över eller plantering elleratt tomtman
kan därav, dömes föröver äga, skadas tagande olovligannan som av

tillväg böter. Det således inte möjligt generellt färdasär överatt
mark. I 8 kap. andra stycket straffbeläggs11 § BrBannans som

egenmäktigt förfarande eller självtäkt bl.a. olovligen anbringaatt
eller bryta stängsel, bygga, ellergräva Vad gällerväg.upptaga
rätten tillägna sig det i i 12 2växer sägs kap. andra§att naturensom
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stycket BrB den i skog eller olovligenmark växandeatt tagersom
träd eller gräs eller, växande träd, ris, bark, löv,näver,av gren,
bast, ollon, eller kådanötter eller ock vindfälle, ellersten torvgrus,

sådant, berett till förär bruk, dömes åverkan,annat som om
brottet med hänsyn till det tillgripnas och övrigavärde omständig-
heter är ringa. Om brottet inte ringa och därförär inteatt anse som
skall bedömas åverkan gäller reglerna tillgreppsbrott, t.ex.som om
stöld, i 8 kap. 8 kap. förstaBrB ll § stycket BrB.

de rättsligaDet utöver sanktionerna viktigaste sättet för en
markägare freda markområde tillträde är hans avstäng-att ett mot
ningsrätt, uppföra heltstängsel enkelt omöjliggöraatt att ettgenom
färd inom området. Det remedium finns sådan åtgärd ärmotsom en

hos länsstyrelsen begära föreläggande s.k. stängselgenombrott.att om
17 naturvårdslagenI § sägs Finnes på område, äratt som av

betydelse för friluftslivet, eller i områdets närhet stängsel hindrarsom
eller försvårar tillträdet till mark inom området där allmänheten eljest

fritt ñrdas,skulle ägt får länsstyrelsen förelägga den hålleratt som
stängslet anordna grind eller genomgång. Om det står klartatt annan

stängslet inte har något syfte än stänga allmänhetenatt annat att ute
får, enligt lagrum, fastighetsägaren föreläggas bortatt tasamma
stängslet.

2. EG-rätten och allemansrätten

222 i RomfördragetI enligt den preliminärasägs svenskaart. -
översättningen Detta fördrag skall inte i något hänseendeatt-
ingripa i medlemsstaternas egendomsordning. Det har i EG-
domstolens praxis ioch uttalanden rådet och kommissionenav
bekräftats nationaliseringar förenliga fördragetär med ävenatt t.ex.

etableringsfriheten därigenom inskränks, förutsatt ochattom egna
utländska medborgare behandlas lika.

Allemansrätten naturligtvis inte äganderättsformär och kanskeen
inte i strikt bemärkelse nyttjanderättsform. Den ärens mera en
emellertid otvivelaktigt element i den svenska egendomsordningenett
i det den generellt tvingar alla fast egendomägare tålaatt att ettav
visst intrång i sin äganderätt. i RomfördragetBestämmelsen utesluter

inte endast åtgärder ändrar egendomsordningen allat.ex. utansom
beslut i den. Jfr den tyska versionen i vilkeningriper sägs attsom

Ännufördraget lässt die Eigentunzsordnung unberührt. något
vidare förefaller den engelska versionen stadgar attvara som
fördraget shall in prejudice the rules thegoverning systemno way
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of ownership.property
skulleDet möjligen kunna i frågasättas inte den unika svenskaom

allemansrätten ingriper i den EG-rättsliga fria etableringsrätten. En
företagare verksamhet innefattar förvaltning skogsmarkt.ex.vars av
får i Sverige tåla inskränkning i sin äganderätt han inteen som
drabbas i medlemsstat. Det måste då uppmärksammas attav en annan
etableringsfriheten icke frihet från tvingas hänsyn tillatt taavser en
nationella regler. Det är i stället endast fråga diskriminerings-ettom
förbud, rätt och självständig förvärvsverksamhetutövaatt upptaen

bildarätt och driva företag på de villkor etablerings-samt att som
landets lagstiftning föreskriver för rättssubjekt 52art. andraegna
stycket Romfördraget. Allemansrätten strider inte detta diskrimi-mot
neringsförbud. Den gäller lika för alla, svenskar och utlänningar,
såväl naturbesökar- fastighetsägarsynpunkt.ur som

diskussionsvisEn möjlig invändning allemansrättenmotannan
skulle fastighetsägare med hänvisning till det EG-rättsligaattvara en
fri- och rättighetsskyddet gör gällande hans äganderätt kränksatt av
allemansrätten. En enskild kan inte väcka talan vid EG-part
domstolen medlemsstat, frågan är närmast vilkenmot utanen
framgång sådan invändning skulle införkunna röna svensken en
domstol vid EG-medlemskap.ett

EG-rättens fri- och rättighetsskydd har primärt avseende på EG-
institutionernas regelgivning. Det EG-rättsliga förordningar,är
direktiv och beslut fårinte kränka de grundläggande fri- ochsom
rättigheterna. fleraEG-domstolen har gånger slagit fast EG-rättenatt
inte generellt innefattar några krav på medlemsstaternas normgivning

frågai förenligheten med grundläggande fri- och rättigheter. Såom
skedde i mål 60 och 6184, Cinethique-målen, och i mål 1286,t.ex.
Demirel-målet. båda målenI gjordes gällande nationell stredrättatt

EG-rättens främsta rättskällor, Europakonventionenmot en av om
skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande frihetema.
EG-domstolen uttalade i Demirel-målet den saknade kompetensatt att

förenlighetengranska med Europakonventionen sådanhos nationell
lagstiftning låg utanför gemenskapsrättens it hassom ram no power

examine compatibilitythe with the conventionEuropean humanto on
rights of national legislation lying outside the of Communityscope
law.

Redan den citerade framgårdomen dock motsatsvis EG-attav nyss
domstolen sig kunna, åtminstone i vissa fall, bedöma nationellanser
lagstiftnings förhållande till grundläggande fri- och rättigheter denom
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omfattas EG-institutionemasområdenationella lagen ett avsomavser
lagsflera mål bedömt nationellhar också ikompetens. EG-domstolen

tolkats medsådana dessagemenskapsrättsliga reglerförenlighet med
Rutili-mål 3675,Europakonventionenframför allt t.ex.hänsyn till

indirekta sätt,Johnston-målet. På dettamål 22284målet och
kan således detförhandsbeskedsmål,förnormalt inom ettramen

förfå betydelserättighetsskyddetgemenskapsråttsliga fri- och
nationella lagar.

gemenskapsrättsliga rättighetsskyddetinnehållet i detdet gällerNär
inte harframhållas allemansrättenfråga äganderätten böri attom

Europakonventionen tillerkännerangripits utifrån det skydd som
1952.20tilläggsprotokollet deni det förstaäganderätten mars

främsta rättskälla när detgemenskapernasKonventionen utgör
innehåll.fri- rättigheternasgäller och

emellertid,synpunkten i sammanhanget åravgörandeDen som
frågaallemansrätten rörtidigare konstaterats, äratt som egen-en

uttryckligendärför Romfördraget ärordningen och enligtdoms-
intekan då givetvisEG-institutionemas kompetens. Detundandragen
dessskulle kunna prövai fråga EG-domstolenheller komma att

rättigheterna.fri- ochmed de grundläggandeförenlighet
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