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Till statsrådet HellströmMats

Enligt Maastrichtfördraget skall EU-ländema under 1996 sammankalla konferens meden
företrädare för medlemsländemas regeringar. Konferensen skall undersöka vilka bestäm-
melser i fördraget behöver ändras för de mål står angivna där skall kunnaattsom som
uppfyllas. Den här översynen fördraget skall med sikteäga på EU skall utvidgasattav rum

Östeuropa.med antal länder vill bli medlemmar, främst i Central- ochett som
Regeringen tillsatte den 9 1995 parlamentarisk utredning inför 1996 årsmars en reger-

ingskonferens Dir. 1995:15. Kommittén har antagit EU 96-kommittén. Ord-namnet
Övrigaförande riksdagsmanär Björn Sydow s. ledamöter Berit Andnorär s, Birgitvon

Friggebo fp, Siv Holma v, Göran Lennmarker m, Berit Löfstedt Helenas, Nilsson
c, Mats Odell kds, Marianne Samuelsson mp, Yvonne Sandberg-Fries s, Sten
Tolgfors m.

Kommittén har uppdraget dels låta utredningargöra viktigare sakfrågoratt kanom som
komma behandlas vid regeringskonferensen, dels stimuleraatt den offentliga debatten kring
regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsiktsriktningar utrymmege

för sina uppfattningar.att argumentera

Expertuppsatser

Inom för den första huvuduppgiften har 96-kommitténEU givit inom främstramen experter
statsförvaltning, universitet och forskningsinstitut i uppdrag analyseranärmare antalatt ett
viktiga frågor kan komma behandlas under regeringskonferensen. viktigEn mål-attsom
sättning med expertuppdragen har varit bygga kompetens i Sverige kring EU:satt upp en

framtidsfrågor inte minst i förhållande till övrigastora medlemsländer och EU:s institu--
tioner. Därför har det krävts ganska brett utredningsfált.ett

Uppdragen gäller i huvudsak följande frågekomplex:
insyn och öppenhet,-

framtidaEU:s utvidgning såväl konsekvenser genomförande bl.a. behovensom av- —
anpassning, relationerna mellan små och och andra maktrelationer,stora stater
subsidiaritetsprincipen,—
den demokratiska kontrollen Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller,—
maktbalansen mellan institutionerna och effektiviteten i beslutsfattandet.
instrument för legitimitet folkomröstningar och möjligheten säga EU:s fördrag,att upp-
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mänskliga rättigheter,EU-medborgarskap och-
miljöpolitik,-
jämställdhet,-
regionalisering,-
sysselsättningsunion,-

säkerhetspolitik,utrikes- ochgemensam-
frågor.och inrikesrättsliga-

månaderna.de nännastetjugotalkommerSammanlagt att presenterasexpertuppsatserett
författadförsta i raden. Den ärsubsidiaritetsprincipen denärFöreliggande avuppsats om

Uppdragetuniversitet.vid LundsStatsvetenskapliga institutionenJemeck,Magnusdocent
Berednings-kommunavdelning ochmed Finansdepartementetsi samarbetegenomförtshar

finansrådet Sören Häg-ordförande:frågor inom EUoch regionalaför kommunalagruppen
innehållet isjälv förFörfattarengroth. uppsatsen.svarar

skrifterAndra

allmänsmåskrifter, iseriekommitténVid sidan utexpertuppsatsema mersomengerav
sammanfattarochregeringskonferensenproblemområden inforolikaform presenterar

distribuerasgratis ochskrifterDessa ärkommitténoch hearingarseminarier arrangerat.som
behand-skrifter Deharnovember 1995bibliotek. Hittillslandets allabl.a. till getts ut.sex

EU-institutionemasochframtida utvidgningunionenstredje pelare,EU:slar ämnen som
regeringskonferensen.införrapporter

november 1995Stockholm i
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Abstract:

theSubsidiarity in EuropeanofPrincipleThe
Union

withinlegislativeof theeffectivenessof enhancing theSubsidiarity instrument processan
EU-institutionsandnationalbetweenbalancestrikingUnion bythe European powersa

proximityprinciple ofprimarilyofrealmwithin the competences.concurrent a
1851990, fromdecreased sinceinitiatives hasCommission tonumber ofTheneamess.

ledproposals haspendinglegislationof existing toRevisionin 1995.roughly 50 aor
launched.have beenderegulationandsimplificationofwithdrawal of Programmesacts.

has theof theguardian TreatytheCommissiontheforget thatshouldStill, not asone
integrationletting theresponsibility for stagnate.ultimate not process

summarizedsubsidiarity beofthe futurethedebate within EUThe status cancurrent on
rigorouslyratheramended, butbe rewrittenshouldarticle 3BFirst,follows. not moreoras

Second,wish.theyprincipletheinterpretindividual memberapplied, letting states asnot
combinationofhierarchyandofcatalogueintroducepropositions normsto apowersa

controversial,regardedgeneral notof article 235amendmentwith asarean
principlecontrol of thejudicialandof politicalthe importanceThird,undesirable.

ofintroductiontheparliaments,nationalsupervision bypoliticalIncreasedunderlined. a
beenhavethe Courtfor appealingproceduresofcreationand the toclausesunset new

endowedregionsandproposed thatalsoRegions hasof theCommittesuggested. The
the Courtproceedingsannulmentinitiatethe right atshould havewith legislative topowers

Justice.of
given However,question injudiciaryby theappliedbeSubsidiarity case.must a

doubts theraisedhasjusticiablefactprinciple in tothewhether notproblemthe asor
memberwhether thedoubts existverdict. Furthermore,makeof the Courtwillingness to a

Swedenfararbitration. Asbysensitive issuespoliticallysettlewilling astostates are
instrumentslegalhas thesince theunlikely,appeals theconcerned, statecourtto are

highinternationallytheirjeopardizingofThe riskslocalfor regulatingneeds autonomy.
probablypoliticalinstead ofregulationjudicialby usingpoliticallevel of meansautonomy

the formalhad theythe Court,beforebringreluctantlocalmake togovernments cases
dorights to so.



Inledningl
.

Maastrichtfördraget frånMF 1992 trädde i kraft den första november 1993. Redan tidigt i
arbetet med avtalstexten stod det förklart de inblandade vissa politiskt kontro-parterna att
versiella, och därmed svårlösta frågor i realiteten måste bli föremål för förnyad belys-en
ning och prövning i skede. hänsköts till framtidaDe traktatsrevision. Rege-ett senare en
ringskonferensen 1996 fastställdes lämpligt instrument för sådant revisions-ett ettsom
arbete Inför konferensen konstituerades i maj-juni 1995 särskild reflektionsgrupp meden
uppgiften fram brett beslutsunderlag för traktatstext; ledsatt ta ett en ny gruppen av span-
joren Carlos Westendorp, statssekreterare för Europafrågor Spanien Ministerrådets,är
tillika Europeiska rådets, ordförandeland under halvan 1995. reflektions-lsenare av

sitter, förutom för medlemsländemas utrikesdepartement och Euro-representantergruppen
pakommissionen två ledamöter frånäven Europaparlamentet Socialisten Guigou och
kristdemokraten Brok; i förhållande till tidigare fördragsrevisioner parlamentets formellaär

status.2medverkan nyhet, återspeglaroch dess ökade politiskaen
Reflektionsgruppen har skyldighet konsultera ledande institutioner och inomatt organ

hitEU; räknas, förutom Parlamentet, Kommissionen och Rådet också den nyinrättade Re-
gionkommittén, med organ. Som underlag för reflektionsgruppens arbete,status av som

l99596,3tänktär slutfört vid årsskiftet har dessa institutioner därför underatt vara mm
våren 1995 fastställt sina positioner inom de problemområden, fördragsrevisionensom om-
fattar, nämligen lagstiftningssystem,EUs Europaparlamentets roll Co—decision—making,
definition och fastställande kompetensområden, EUs utrikes-samtav nya gemensamma
och säkerhetspolitik. fyraDessa berör principiellt viktiga frågor subsidiaritet,teman som
EU-institutionernas inbördes relationer och det europeiska medborgarskapet, ocksåmen

l artikell AvdelningN VII, Slutbestämmelser,stadgas En konferens med företrädare föratt
medlemsstaternasregeringarskall årsammankallas 1996for i enlighetmedmålen i artiklarna ochA Batt
granskadebestämmelserför vilka föreskriven, Europafördragöversynär Se 1995:38.en
ZTill sin hjälp har de tvâ Europaparlamentarikemafyra tjänstemänfrån bl EuropaparlamentetsUtskott föra
lnstitutionellafrågor.
i Reflektionsgruppenskall i sitt arbeteunderandrahalvåret avhandla1995 sammanlagtåtta inför denteman
kommande fördragsrevisionen. Reflektionsgruppen, slutgiltigt fastställde sin arbetsplan vidsom
sammanträdetden 2-3 juni 1995, skall sammanställasin slutrapport till EuropeiskaRådet i november-
december1995.SeSN2468l95 Rev OR.es.



och effektivitet.representativitet, öppenhet transparencydemokrati,förhållandet mellan
inte omfattas revisionen.ekonomiska frågorna, bl EMU,bör deNoteras att ava

undertecknad anmodatshar96-kommittén och FinansdepartementetPå uppdrag EUav
principens faktiskadet gäller delsanalys just subsidiaritetsprincipen;inkomma med aven

svenskt samhällsliv.framtida inverkan påutformning inom dels dessoch förmodade EU,
lejonpartenundersökningen, de två förstastår i fokus förhuvudproblemTre upptar avvarav

analysen.
subsidiaritets-hittillsvarande tillämpningenproblemområdet gäller denförstaDet av

och praxis.Europakommissionenssåsom den kan utläsasprincipen inom EU rapporterav
inom olikasamtida debatten i drag EUsproblemkomplexet hur denandra ärDet utstora ser

framtida ochsubsidiaritetsprincipensmed avseende påinstitutioner och statusorgan
särskilt politiskt-möjliga konsekvenser,frågan inriktad deanvändning; den tredje är mot

tillämpning principen,framtidaidentifiera för Sveriges delrättsliga, kan avenavsom man
konklusionsdelutvidgas.överklagningsrätten till EG-domstolen Iminstinte uppsatsensom

subsidiaritetsprin-fjärde fråga, nämligen hurepilogform, dessutomslutligen, itangeras en
EU-politiken nedtonas tillaspekten pådär den territoriellasig icipen ett system,yttrar

nätverksperspektiv.gränsöverskridandeförmån för t ex
subsidiaritetsprincipen,formuleringför denUtgångspunkten ärrapporten somav

återfinns iliksom de deklarationer,Maastrichtfördragets artikel 3b,redovisas i bl soma
i Lissabon och Edinburgh 1992,Europeiska rådetsfrån bl mötenslutdokumenten samta

BrysselKöpenhamn och 1993.
materialet dels dedet empiriskaanalysen flerskiktat; utgörsUnderlaget för är av

och dokument,fram, dels de positionspapperKommissionen lagtlägesrapporter, somsom
offi-dessa institutionersEU-institutioner, och i vilkaberördaunder 1995 producerats av
härredovisas. skall redanförestående fördragsrevisionen Detdenciella uppfattningar om

representativ uppfattningenhetlig ochsvårt fastställanaturligtvisklargöras det är attatt en
syfte redo-och Regionkommittén.Europaparlamentet Ikollektivför heterogena attt exsom

mån möjlighet,kommer därför, i ävenkomplexiteten i opinionsbildningennågotvisa avav
redovisas.det bredare åsiktsmönstret att

ochmed företrädare politikerutnyttjas också intervjuerför undersökningenSom stöd
och i Bryssel.för berörda institutionertjänstemän organ

huvuddragen ioch preciseras,fortsatta analysen rekapituleras,för denSom ett avstamp
svenska konse-gjorts i bl de tidigaresubsidiaritetsprincipen,begreppsanalysden som aav

kvensutredningamaö

4 för 22juni 1995.ArbetsplanSe uppsatsang....,
5 Bryssel,Måns Mårtensson,till Sydsams isammanhanguttryckamitt tackvill i dettaJag stora representant

Åse förtjänstfullt hjälptemig läggaassistent Svensson sätttillsammansmedsin ettattett ytterst uppsom
delat med sig sinaframföramitt tack till kolleger,också påvill jagbesöksprogram.Här att avsompassa

Sannerstedt,Karl Johansson,Anders Bengtfortlöpandesamtal:Nils Stjernquist, Magnusunderkunskaper
Juri-Pålsson,Henrik Norinder,Institutioneni Lund;Statsvetenskapliga LennartLundell och PaulaUddman,

Utrikesdepartementet.i Lund, NinnaRösiö,AndersKjellström,Handelsrättlnstitutioneni Lund;diska samt
° 12medrespektivebilaga.1994:2ochSOU 1994:SOU



Subsidiaritets-

principens huvuddrag

Inledningsvis skall det subsidiaritetsprincipen omtvistat och mångfacetteratsägas äratt ett
fenomen. Skall det betraktas primärt politiskt eller rättsligt instrument Liggerett ettsom

Ärfokus på frågan effektivitet eller demokrati inom gemenskapen det framför allt ettom
praktiskt instrument för och hur skall handla i förhållandeEU till med-avväga näratt
lemsstatema eller det universell idé och riktningsvisare för folkligtär ökat ochen en
lokaltregionalt deltagande i beslutsprocess Några entydigaEUs och täckande svar- -
kan knappast Några olika tolkningar kan emellertid med utgångspunkt frångörasges.
fördragstexter politiskaoch uttalanden.

Subsidiariteten åtskillnad mellan demokrati ochen-
effektivitet

Subsidiaritetsprincipen återfinns på flera ställen i traktatstexten, dels i preambelMFs
liksom i artikel Avdelning dels i artikel 3b, Avdelning i den revideradeA, MFgenom
Romtraktaten. Det uttalat demokratiska elementet i subsidiariteten betonas framför allt i de
inledande fordragstextema, medan frågan effektiviteten betonas i artikel 3b, Avdelningom

självaII. I verket kan Subsidiaritetsprincipen i fördragsmässigasäga att rent termerman
tillkommer klarast uttryck i artikel 3b. också denna paragraf kommitDet är stå iattsom

fokus för den efterföljande diskussionen principens uttolkning, inte minst i sambandom
med prövningen eller planerad lagstifining.gammalav

hindrar emellertid ocksåDet inte de övriga skrivningama, i betydligt högre gradatt som
inriktade det demokratiska elementet i subsidiariteten,är intressanta i samband medär
fordragsrevision, inte minst Subsidiariteten enligt artikel så3b länge harän stannaten som

nationsgränsema.vid preambeln tillI MF medlemsstaterna har föresatt sigsägs t attex
fortsätta för skapa allt fastare sammanslutning mellan de europeiskaatt attprocessen en

folken, där besluten fattas så medborgarna möjligt i enlighet med subsidiaritets-nära som
principen. artikel används språkbruk, förI A med undantag subsidiaritets-attsamma



l0

Unionens uppgift där på konsekvent ochprincipen inte vidnämns är att ettnamn.
folk.7förbindelsema mellan medlemsstaterna och mellan derassolidariskt organiserasätt

finns anledning knyta till Föreställningen subsidiaritet isjälva verket detI att attan
till medborgarna reell substantive, eller universell princip medmeningen närhet är enen

politisk förknippad med frågan demokratiska legitimitet ochsärskild potential, EUstätt om
ECsnivåernas möjligheter representerade in the policy-makingde subnatsionella att vara

Subsidiariteten här starkt dynamiskt element i betydelsen den kanprocess. ett attrymmer
politiskt legitimeringsinstrument eller hävstång för regionala och lokalafungera ett ensom

självständighetssträvanden inom flera EU-länder. Vissa observatörer subsidiari-toser m
trojansk för centraliserade detta skall skall ställas den tolk-häst Motstater.teten som en

subsidiariteten, i enlighet med artikel 3b, primärt skallning, innebär att ses som en pro-som
bestämning villkoren för gemenskapens insatser, och därceduriell princip för avväg-aven

maktförhållandena mellan beslutsnivå och de enskilda medlems-ningen gäller EUs
länderna.

proceduriella subsidiariteten inte hänsyn till de lägre beslutsnivåema inomMedan den tar
föreställningen närhet till medborgarna just på tankenmedlemsstaterna, bygger attom

väsentliga.dessa är
subsidiariteten proceduriell innebörd enligt artikel 3b inte liktydigt medärAtt attges en

uteslutande blir teknisk och apolitisk, Konsekvenserna effektivitets-den tvärtom. av en
peka i riktning betydande politisk kontrovers, beroende påbedömning kan mot en om

fattas statsnivåi enlighet med den proceduriella prövningen primärt skall ellerbesluten
gemenskapsnivå.på

effektivitet,två dimensionerna subsidiaritet, medborgardemokrati respektiveDe av
beträffande förmåga skapa tilltro till sina insatser.återspeglar principiell konflikt EUs atten

Å totala kapacitet skall hög i ljusetsidan framförs kravet beslutssystemetsatt vara avena
Åkonfronteras med. andra sidan det just väsentligtproblem, Unionende är ytterst attsom

inflytande politiken allmänt tillvara inom Unionen, på denmedborgarnas över tas tmer ex
regionala nivån.lokala eller

kan tillgodoses samtidigtemellertid absolut inte givet kravenDet är att ett
för frågan legitimitet: förmårtillfredsställande aspekterna centrala EUssätt. Bägge är om

förlorar i trovärdighet; lyckas däremotinte lösa väsentliga politiska problem, man manman
erforderlig demokratisk förankring, vilket mycket väl kan bli fallet,med förra,det utanmen

i trovärdighet, då andra skäl.förlorar återigen men avman
dilemmat i det klassiska skalproblem, uppstod i och med denbottnarYtterst attsom

demokratin till förmån för den indirekta; de effektivitetsargumentdirekta övergavs som
för övergången från den mindre enheten, staden, till den enheten, national-anfördes större

demokratiska appliceras påframförs ånyo i princip det styrelseskicket skallnärstaten, nu
nivåm skärperkraftigtövemationell, möjligen transnationell vidgade skalaneller Den

’ Europafördrag, 19.1995:17,
s Millar 1994:48Scott,Peterson
9 Millar 1994:48Scott,Peterson
° 1982och 1989;Jemeck1994b.Jfr Dahl



ll

emellertid det demokratisynpunkt svåröverbryggda avståndet mellan beslutsfattare ochur
medborgare. Subsidiaritetens kärna återspeglingär demokratins skalproblem; där-en av
med står också frågan den politiska legitimiteten i fokus principen diskuteras.närom

Somliga vill mildra eller dämpa den inbyggda motsättningen på förstärktatt satsagenom
effektivitet och framgång legitimitetsgrund, andra på ökat folkligt inflytande och påsom

öppenhet]större Det grundläggande dilemmat torde detta kvarstå. På det politisk-trots
retoriska planet dock försök förenagörs de två elementen; i samband med Europeiskaatt
rådets Brysselmöte inför ikraftträdandeMFs i november 1993 deklareras det att

democracyEffectiveness and be reconciled with Detta också denmust är stånd-can
punkt, återkommer i Europakommissionens 1995 till Rådet erfarenheternarapportsom omfunktionssätt.MFsav

Proceduriell subsidiaritet legalitet och proportionalitet-
Den proceduriella subsidiaritetens fundament återges i MFs artikel 3b, trevars
komponenter på olika markerar försätt gränser gemenskapsinstitutionemas maktutövning.

förstaDet och sista stycket knyter till etablerade principer i EG-rätten, nämligen dean om
legalitet och proportionalitet. Legalitetsprincipen innebär gemenskapens kompetens inteatt
går utanför Romfördragets och befogenheter, medan proportionalitetsprincipen sägerramar

inteEU skall reglera vad absolutän är nödvändigtatt för uppnå integrations-attmer sommålen.

förhållandel till Romfördraget innebär MF med avseende legalitetsprincipen två
preciserande nydaningar: dels gemenskapen helhet, inte endast dess institutioner,att som
skall respektera legalitetsregeln, dels gemenskapen i sin verksamhet skall följaatt de
bemyndiganden och målsättningar, lagts till den traktaten.som nya

Formuleringen artikel 3b, första stycket, kan erkännande föreställningenettav ses som av
medlemsstaterna överför kompetens till deatt the principle ofgemensamma organen

attribution of powers, samtidigt gemenskapens kompetens inskränks till de områden,som
skett]där överföring Institutionerna i gemenskapen kan bara handla det finnsnär enen

positivt formulerad kompetens...; med andra ord kan institutionerna inte själva, på egen
befogenheter.hand bestämma förgränserna sina sig såledesDet rör a strictegna om0limit Community action.on

Jfr Jemeck1994b.
Z Weiler 1991;Gustavsson1994.
H LodgesJfr diskussionpådennapunkt;Lodge1994.
HEuropeanCouncil in Brussels29 October1993,s.5 SEC95 731,final, s.
° Melin Schäder1994:54,98.Jemeckl994a.
7 Jemeck1994.
‘ Cramér1993.
’ Melin Schäder1994:54
10Annex l A, 1-3,Conclusionsofthe Presidency,to Edinburgh.part s.
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kärna:subsidiaritetsprincipens Därprocedurielladenandra stycket,artikel 3b,l anges
stadgas att

skalldenibehöriginteområdendärgemenskapen ärPåde ensam
åtgärdendastsubsidiaritetsprincipenvidtaöverensstämmelsemed omen

i tillräckligplaneradeåtgärdenintemålenför dendenmånoch i som
därför, grund denochuppnås medlemsstaternautsträckningkan avav

kanuppnåspåverkningar,bättreomfattningarellerplaneradeåtgärdeñs
gemenskapsnivâ.

följande i korthetsubsidiaritetsprincipen kan sägas.procedurielladenOm
tillämplig iendastproportionalitetsprincipen denärlegalitets- ochfrån bådeTill skillnad

competencesconcurrentkonkurrerande kompetensenellerden delade,frågor, rörsom
f intehar denexklusiva kompetensEGs kmedlemsländer.dess Inommellan EG och ns

harönskemål dettagjorts ellerriktningen harpåståenden i denrelevans, även omom
framförts.

fatta bindandegemenskapsinstitutionema får rättockså påpekasskall attDet att om
meningenexklusiv iblirkompetensenautomatisktdetta inte attinnebärbeslut att

justdet ofta frågahelt.försvinner Snarare ärlagstiñningskompetensmedlemsländemas om
delad kompetens.

ktillämplig inom den EG-endastprincipen ärunderstrykadet viktigtSlutligen är attatt s
dvs pelareunionsfördraget,sfáren av

eller distansNärhet

för balanseraelastiskt instrumentkanproceduriella subsidiariteten sägas attettDen vara
inomjämka olika beslutskompetenserdärmed funktionen attmaktsfárer; den harolika

union.22ekonomiskpolitisk ochåstadkommaför strävan att enramen en
emellertid ickesubsidiaritetenpåprocedurielladenpåpekatsSom ensynenrymmerovan

beslutsfattandet förläggs.ityngdpunktenberoendekonfliktpotential,politiskringa var
närhetsprincip ellerprimärtskall betraktassubsidiaritetenibottnarProblemet ensom enom

därmedochundantagsfall skalligemenskapsnivån endastfjärrprincip, dvs agera,om omvänt. Denellertill medlemsstaterna,beslutsbefogenheter mestöverlåta flertalet
närhetföreställningenmedi arbetet MF,inte fick stödtolkningen, attradikala varsom

iregional nivå, heltochskulle lokalmöjligaste månbesluten iinnebäraskulle tasatt
avdelningoch i artikel A,i preambelnskrivningamalinje med

z i likhet med denöversättningenfrån 1993,svenskadenEuropafördrag1995:68.Det är värt att noteraatt
auktoriseradesvenskaför subsidiaritetsprincipen.Dennärhetsprincipenanvändedanska, synonymsom

ochsubsidiaritet korttolkningenär gott.nu
n 1994a:132.Jemeck
u Johansson1993.Jemeck1994a;Jfr ävense



Subsidiariteten har tydligt klerikalt den återfinns både iett protestantiskt ochursprung;
tänkande.katolskt Den kan ickesägas utgöra oväsentlig religionsrest i politiken.en

Distinktion närhet-distans knyter till den katolska sociallärans dualistiska tolkningsregel,an
ochsäger kyrkan inte bör detaljreglera individensatt eller familjensstaten liv, medsom

mindre det finns särskilda skäl den negativa tolkningen, också den haratt ettmen
övergripande för deras grundläggande välfärd och därför äger ellerrättansvar att, rent av
skall, ingsripai deras liv i stödjande syfte det visar sig nödvändigt den positiva tolk-om
ningen.

Principens dualistiska karaktär den kan fungeragör legitimitetsgrund föratt ökadsom
integration och ökade gemenskapsinsatser såväl konklusionernaI frånmotsatsen.som
Edinburghmötet i december 1992 står subsidiariteten, dynamiskt begreppatt ettsom
allows Community action be expanded where circumstances require,to and conversely,so

justifled.26be restricted discontinued where longerto Detta i Europa-or no u prepas
kommissionens lägesrapport från 1993 subsidiaritetens funktionssätt.om

mycket flexiblaDen utfommingen subsidiariteten naturligtvisär resultatetav av en
kompromiss mellan politiska Kommissionen i sin imotsatser; maj 1995noterar t rapportex

about.28till Rådet each Member State will have its view ofatt what subsidiarity allown
Principens hybridkaraktär den integör kan tillgodose samtliga intressenatt fulltparters ut.

Diskussionen kring subsidiariteten visar dessutom tydligt på svårigheterna inom den
europeiska gemenskapen finna den rimliga avvägningspunkten mellanatt centraliserande
och decentraliserande åtgärder, och därmed också mellan enhet och mångfald inom det
europeiska projektet.

tillDetta torde den förhärskande uppfattningentrots f de politiska riktlinjer,attn vara
följt på Maastricht i hög grad betonat just närhetsdimensionen i uttolkningensom prin-av

cipen. förtjänarDet emellertid närhet här inte går längre tillatt national-att änupprepas
statsgränsen.

Politisk eller rättslig princip
Vi kan slutligen subsidiaritetens höga politiska laddningnotera har inneburitatt dessatt
tillämpning skall ske på grundval lämplighetsbedömningar i samspel mellan EUsav
politiska institutioner och medlemsstaterna. Ett k inter-institutionellt samarbete ellers —
dialog mellan Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet har därför formaliserats, på- Edinburghmötetm 1993.31uppmaning Avtal detta träffades den 25 oktober Det ärav om

24Jemeckl994a;Poell 1973;Eklund 1994.SeävenCelluledeProspective,No 6492 Luyckx.
Jfr Cass1992;Emiliou 1992;Poell 1973.

2bAnnex l A, Conclusionsof thePresidency,to part Edinburgh.s.
COM 93 545final, s.
sec 95 final,731 punkten 30.74,s.

29Jemeck1994a.SeävenSEC95 final,731 punkten74, 30.s.mAnnex 1 A, Conclusionsof thePresidency,to part Edinburgh.s.
I SEC95 731,final, 30. Huvudproceduremaför samarbeteåterfinns i detutkasttill avtal, ladess. a som
fram Europaparlamentetvid årsskiftet19921993.SeDocEN DV 217217652.WP5.av
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allaförskyldighetprincipen, ärtillämpningenbetona,dock viktigt attatt som enav
them.32betweenthe balancefår påverkagemenskapsinstitutioner, inte

väsentlig deltillämpning mycketprincipens ärrapporteringKommissionens årliga enom
goda.generellt uppfattaserfarenhetersamarbete,institutionelladetta sett somvarsav

ochEuropakommissionenÖverhuvudtaget mellankontakternafortlöpandehar de t ex
delKommissionensavtalet slöts. Förintensifierats sedanochökatEuropaparlamentet anses
hur deninformerahärigenom kanbeneficial, då denextremelysamarbetet omvara

tillämpning.subsidiaritetsprincipens faktiskafrågaiockså vad den uträttatarbetat, ommen
den rättsligakontrollera checkmöjlighetenEuropaparlamentetRådet ochAvtalet attger

åtgärderna.för föreslagnagrunden de
politiskfortlöpandeförinstrumentdärförinter-institutionella avtalet utgörDet ett en

iförfarandesådant ärEU-institutionema. Ettdemellan någraavstämning tyngstaav
prövningförhandsgranskning, dvsmedförockså grundenrealiteten anteett system avex

lagstifiningsproceduren.
prövningefterhand, dvsbedömning irättsligkvarstår möjlighetenSamtidigt exenav

tillställningkan tvingasförr ellerEG-domstolenframgår klart, taDet att senarepost. som
framhålls blkonklusionerEdinburghmötetsprincipen. attI a

subjectinstitutionsCommunityby theof compliancewith toreview are
falling4withintheTreatyof Justice, fartheCourtcontrolby mattersas as

concerned.CommunitytheEuropeanestablishing are

överhuvudtaget kan prövassubsidiaritetendelsanmäler sigemellertid ärfrågorDe omsom
måstefråganpolitiskaflexiblatanke på dessmedjuridiska naturstriktai termermer —judiciabeI,35 fall kanDomstolen i såhurdelsöverhuvudtagetprincipen ärställas om

närhet-distans.utifrånkomma motsatsparettatt agera, ex
derollfrågan vilkenmedinställning har göraDomstolensFrågan ytterst attom

politiskaförhållande till despela iskallinom EUmyndigheternarättsvårdande
denförhandlingen ochstårregleringocheller hurförsamlingarna, rättsnormer motannan
härfinnskonfliktlösningsinstrument. Detintegrations ochuppgörelsenpolitiska som —

rättstraditionkontinentaleuropeiskmedi enlighetEG-domstolen,erinraanledning att enom
gällandeentydigt gjortochhand attutvecklat EGshar réittsgstemolik vår egenegen,

rättnationellframförgällerEG-rätten

ordningsprinciphorisontellellerVertikal

lodrät,vertikal, ellersubsidiaritetenhuvudsakligen diskuteratviHittills har ensom
då fokuserarperspektiv;horisontelltocksåemellertidkanordningsprincip. Den ettses ur

n Edinburgh.of Presidency,Conclusions the3-4,BasicPrinciples,i Annex l A,Punkten partto s.
n Jemeck1994a.Edinburghochof thePresidency,Conclusionsl A, ll,SeAnnex partto s.
u Edinburgh.Presidency,Conclusionsof theA,Annex l partto s.

Müller-Graff 1994.Jfr
1994:39ff;Kelstrup 1995.SchäderMelin aSe
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den på kompetensfördelningenmakt- och mellan EUs olika institutioner répartition des
horizontale. viktig fråga införEn Regeringskonferensen bl hur1996 ärcompetences a

Europaparlamentets roll i lagstiftningsprocessen skall utvidgas.
styrkeförhållandenaDenna aspekt inom kommerEU dock inte uppmärksammas iattav

denna inte den kan belysa frågan hur den vertikala maktdelningen skalluppsats, om om se
i framtiden. Inte heller berörs subsidiaritetens socialpolitiska funktion, exempelvisut om

omsorg.det allmänna eller offentliga skall ha huvudansvar för vård ochett

Jfr Iemeck 1994a:166.





den hittills-Analys av

varande tillämpningen

Vid Europeiska Rådets i Lissabon i juni 1992 uppmanades Kommissionen införmöte att
det planerade i Bryssel i december 1993 precisera hur existerande och framtidatoppmötet
gemenskapålagstiftningkunde till subsidiaritetsprincipen såsom den ianpassas angavs
artikel 3b. Inventeringsarbetet inleddes hösten 1992 och pågår sedan dess kontinuerligt i
Kommissionens regi.

föreliggande analysen tillämpningen subsidiaritetsprincipen inom sker iDen EU treav av
led. för tillämpning,redovisas de övergripande regler och politiska vilkaFörst normer

faktiskai fördragstexter och deklarationer. Därefter diskuteras det inventerings-angetts
arbetets det konkreta utfallet igrunder och kriterier. Slutligen sker bedömning termeren av

huvudlinjer gäller dels vilka sakområden och vilken politik,och tendenser; det typav av
blir föremål för andra ingripanden, dels närhets- eller fjänprincipenrevision ellersom om

kan förhärskande. blir frågan avvägningen mellan den exklusiva ochHärsägas vara om
kompetensen naturligtvis intressant.gemensamma

framförGrundvalen för slutsatserna bl olika policydokument, allt den samladeär a men
dokumentation redovisas Europakommissionen och dess tjänstemän,uppgifter, avav som
delvis i form intervjuer, delvis de läggs fram Europakom-rapporter,av genom som av
missionen gång året inför Europeiska rådets regelbundna halvårsmöten i december.en om

höstenförsta bokslutet subsidiaritetsprincipens tillämpning kom 1993, det andraDet om
i Nästkommande omfattande läges-den 25 november 1994 inför Essen.toppmötet mer

då förenklingsfrågomainte förrän i slutet 1995, simpli-är vänta ävenattrapport av
fication under approach skall behandlas, bl bakgrund denslagordet the motnew a av

Molitorrapporten.40k interimistisk redovisning har dock skett i denEn större rapport oms

3xConclusionsof the Presidency,Lisbon 1992. Se 2 Conclusionsof theäven Annex A,to part s.
Presidency,Edinburgh COM 93 545final,samt s
39 Rådet,Rapportskyldigheten emellertid, vi påpekat,inte endastriktad ocksåär mot utan motsom ovan
Europaparlamentet,helt i linje meddet inter-institutionellaavtalet.
40 fråganoberoende specialisterfick i september1994 Kommissionenuppgiften utvärderaEn attgrupp av om
legislativ och administrativ förenkling inom Gruppen, arbetadei kontakt med ledandeEU. närasom
kommissionstjänstemän,ladeframsitt betänkandei juni 1995.SeSLA 94 30ochCOM 95 288final2.
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arbeteMfunktionssätt,Maastrichtavtalets vilken lämnades i våras infor reflektionsgruppens
uppgifter subsidiaritetens tillämpning, där för 1995 delvisDe ärom som anges av

prognoskaraktär. Analysen det samtida revisionsarbetet vilar därför med nödvändighetav
något empiriskpå grund.en vagare

proceduriella subsidiaritetens utformning deDen -
övergripande politiska riktlinjerna

subsidiaritetsgrincipenstadfästsTillämpningen i artikel 3b i Maastrichtfördraget ochav
konklusioner.Edinburghmötets Den teoretiska och principiella grundvalen återfinns i

1992.43Europakommissionens policy-dokument från den 27 oktober
det då tänkt principen skall tillämpas enligt och de politiska viljeyttringar,Hur är MFatt

kommit till vid Europeiska rådetsuttryck mötensom
utgångspunkt gemenskapsåtgärderFördragstextens möjliga omständigheternaär äratt om

för unionens målsättningar skall kunna förverkligas.så kräver skall föreligga kDetatt ett s
nödvändighetsrekvisit necessity of action för den centrala gemenskapsapparaten haratt

binda medlemsstaternas handlingsutrymme föra besluten pårätt att attgenom upp
44gemenskapsnivå.

Prövningen subsidiaritetsprincipen ske i två fångadekan i begreppensägas etapper,av
eflektivitet och första har utgångspunktkomparativ Denintensitet. etappen ettsom
där den nationella kapaciteten lagstiftning och administrativ styrning ochresonemang,

tillämpning ställs gemenskapens. bör således tillåtasDen närmot senare agera man
förväntar sig sådana handlingar bättre tillgodoser integrationsmålen de utförs påänatt om

effects.45nationell nivå scale central aspekt här frågan k added-value,En äror om s
dvs vilka värden, eller tillför gemenskapshandling i förhållande tillvinsternya en om

endast hade nationell nivå.problemet hanterats
andra i prövningen gäller graden intensitet i gemenskapens agerandeDen näretappen av

aktuell.46bestämt gemenskapsåtgärder Med andra ord, hur insatserdet väl ärär att storaen
förnödvändiga uppnå integrationsmålen Härmed inträder subsidiaritetsartikelnsär att

proportionalitetsprincipen. Fördragstextentredje komponent, stadgar att

skall intevidtanågonåtgärd årGemenskapen vadutöver ärso som
nödvändigtför uppnåmåleni dettafördrag.att

° final.SEC95 731
42 6ff, Conclusionsof thePresidency,Edinburgh.Annex l A,to part s.

1990final. Se ThePrincipleof Subsidiarity,SEC92 även 1992.
44Jfr Axelrod 1994.Se Quitzow l995z53ffäven
45Teasdale1993;Quitzow 1995.
° SubsidiarityPrinciple1992:119—12o;jfr CramérThe 1993.
47Europafördrag1995:68.
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Tanken handlingenär måste lämplig i förhållande till problemetsatt karaktär. Det skallvara
råda rimliga proportioner mellan mål och medel vidare det såär det använda medletatt;

målet.skall nödvändigt för uppnå det angivna Huvudtankenatt är gemenskapenvara att
inte skall utnyttja starkare regleringsinstrument vad krävs.än som

En politisk precisering proportionalitetsprincipen och gemenskapens insatser levelav
of action har gjorts Europeiska rådet vid dess i Edinburghmöte 1992. Utgångspunktenav
är gemenskapens insatser i möjligast mån skall lämnaatt medlemsstaterna rätt väljaatt
formen för de åtgärder krävs i syfte förverkliga gemenskapens målsättningar.att Detsom
innebär i möjligaste mån skall respektera de nationella rättsligaatt och derasman systemen
arbetssätt. Kontentan är gemenskapens beslut standarder på olika områdenatt så långtom
möjligt skall minimistandarder; detta medlemsstaterna möjligheten behålla ellervar attger
införa avancerade nationella regler så önskas.mer om

Vidare skall gemenskapens åtgärder uppträda i enklast möjliga form för det åsyftadeatt
resultaten skall nås. Konkret betyder det direktiv skall prioriteras framför förordningar,att
och ramdirektiv skall framföranvändas detaljerade direktiv.att Rekommendationermer
icke-bindande rättsakter och frivilliga uppförandekoder skall användas dettanär är
lämpligt.

Dessa rekommendationer korresponderar väl med den tidigare observationen att
subsidiaritetens närhetsdimension, i alla fall på den politiska nivån, har företräde. Dessutom

det klartär betoning närheten hänger intimtatt med kravet rättslig förenk-en av samman
ling. Enligt Kommissionen medför kravet på enhetlighet c0herence och rättvisa att
excessively detailed instruments enacted, flying the face of the search for clarity andare

implies.5simplicity that subsidiarity
Hur då det faktiska arbetet i Europakommissionen och vilket utfalletut är tidöverser

faktiskaDet granskningsarbetets grunder: Kommissionens
principer och arbetskriterier

I det positionsdokument, Europakommissionen formulerat inför regeringskonferensensom
1996, framhålls klart den betraktar subsidiariteten not only legal principleatt butas a as aconduct.5guiding axiom for its

forAnsvaret det fortlöpande arbetet med granska äldre rättsakter såväl förslag tillatt som
sekundärrätt förordningar, direktiv eller beslut åligger alla enheter i Europakom-ny

lnissionen, generalsekreteraren och dennes stab Unit of Institutionalytterst Affairs.men
Det är också denna enhet sammanställer Kommissionens rapportering beträffandesom
prövningen såväl äldre sekundärrätt.av som nyare

förslagNär till lagstiftning granskas internt i Kommissionen sker detta i två Iny moment.
det första kontrolleras lagförslagets allmänna rättsgrund och tillämpbarhetatt inom subsidi-

Melin Schäder1994:98.
4°Conclusionsofthe Presidency,Edinburgh1992.
5°SEC95 731Final, punkt75, 30.s.5 SEC95 731Final,punkt72, 29.s.

T4 l5~Il3l
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anges. substantiellakraften i debedömsdet andraaritetsprincipens l momentet merramar
vederbörandesakexpertisen ifrånkommermotives,explanatoryde ksakargumenten, soms

gemenskapsåtgärder ärvilketvarför, och på sätt, attgeneraldirektorat DG. Här avgörs
föredra.

ljuset desubsidiaritetsprincipen sker ilagstiftningenGranskningen den mot avnyaav
Utgångspunkten skriv-ärriktlinjer,politiskaprinciper ochövergripande angetts ovan.som

principen iförandra uttryckinteförtydliganden,vidhängande3b medartikelningen i
dedistinkta,dockarbetetdagliga sju motDettraktattexten.övriga delar styrs menavav

frånmissivangivna ifinnskorresponderande frågor. Deklart ettriktlinjernapolitiska par
generaldirektörersamtligatillställtsoch harWilliamsongeneralsekreteraren D.F.

ServiceHeadsstabschefer Chefs deelleravdelnings-ochGénérauxDirectorsDirecteurs
Europakommissionen. Europakommissionensåtergivna iocksåfinnsDeinomof Sector

november 1993.frånårsrapport
innehåll:följandeharfrågorna a-gsjuDe

planeradmålsättningarvilkalagstiftarenKommissionenombedsförsta adenI enange
åligganden. Denskyldigheter ochövergripandegemenskapensförhållande tillhariåtgärd

förinomåtgärden fallerplaneradehuruvida dengällerfrågan bandra ramen
kompetensen.den deladeellerexklusiva kompetensgemenskapens

frågorna edärpå följande c,defallerkompetensen,exklusiva tredenOm ärsvaret -
ställning tillåterstår endastDågranskningsförfarandet.bort att tanaturliga skäl urav -

agerandet.proportionalitet igraden av
emellanfrågoma c,blir degäller,kompetensendendäremot treOm gemensamma

gemenskapsdimensionhur problemetspå yttrardessa sökerdenförstacentrala:helt svarav
ochåtgärdenomfattasmångadvs hurproblem,dimension of theCommunitysig avsom

åtgärdernatidigare vidtagna är.vilka de
valetin sigd riktareffektiviteten;komparativagäller denfrågornatvå återståendeDe
olikaförlustervinster ochmedfram problemetlyftermedan elösninbästa avav ,

insatser.sorters
slutligenmåstekompetensexklusiv ellerfrågadet ärOavsett engemensamomom

för denf och Inomfrågorna g.proportionalitetsbedömning göras gemensammaramen
ikommeröverhuvudtagetgemenskapshandlingförstdockförutsättskompetensen att en

tillgängliga Kräverfinnsof actionmeanslagstiftningsinstrumentVilkafråga.
directivesinstrument, dvsmedräcker detrules ellerfråga uniformproblemet i svagare

Limit52 rubriceradartikel 3b,legalitetsaspekt 1:ast,ksubsidiaritetsartikelnshänförsigtillMomentet soms
ConclusionsA,1992.SeAnnex lfrånEdingburghmötetkonklusionema partCommunityAction i to s.on

Edinburgh.of Presidency,the
1031.459ochsac 95SEC93 obligations5‘ Communitysofproposedactionaimsof theWhat theFråganlyder: termsare

55 Community andtheavailablegiven theeffective solution, tolyder: What the toFrågan most means
StatesMember

5° of fallingactionandtheCommunityproposed toaddedvalueof thespecific costlyder:What theFrågan
act



21

laying7downgeneral objectives medlemsstaterna förväntas klara tillämpningen på rättom
sätt

Argumenteringen i de enskilda lagstiftningsärendena i allmänhetär utpräglat teknisk till
sin och kan därför kräva omfattande dialog mellan den sakkunniganatur expertisen ochen
den granskande personalen i Generalsekretariatet, också den slutliga bedömningengörsom
utifrån principens allmänna inriktning. Här också sakspecialistemasvägs sakplädering in;

gemenskapshandling rekommenderas, måste den be substantiated by qualitativeom en or,indicators.58whenever possible, quantitative Europakommissionens ordförande Jacques
Santer har uttryckligen markerat Kommissionen måste hänsyn till just nödvändighets-att ta
rekvisitet det k the need-for-action test -i samband med analysen den komparativas av- ovan.effektiviteten jfr fråga d

Pga sakfrågomas tekniska komplexitet, också kraven på tydlig bevisforing kanav men
ärendena vandra åtskilliga gånger mellan enskilda generaldirektorat och sekretariatet, som
inte sällan kräver flera förtydliganden och omarbetningar.

Arbetsprocessen kompliceras dessutom vissa medlemsstater följt uppmaningenatt attav
förteckna regleringar borde ochprövas, med energi bevakar Kommissionens olikastorsom

Samma utdragna växelspel, uppträdersteg. mellan generalsekretariatetsorts och desom
enskilda generaldirektoraten återfinns också i Kommissionens med dessa,umgänge t ex
Förbundsrepubliken Tyskland och Storbritannien.

utkastDet till lagtext, slutligen hamnar på Rådets eller Europaparlamentets bord,som
skall på övergripande återspeglasätt resultaten granskningsprocessen.ett Det innebär attav
de nämnda frågorna, liksom på dem, skall återfinnas i de bevekelsegrunder,ovan svaren

inleder varje lagförslag. Dels skall de sju frågorna diskuterasnytt och besvarassom nog-
för sig, dels bildar de i dengrant kondenserade argumentering, i vilkenstomme skälenvar

för handling redovisas i ljuset subsidiariteten. Materialet, går under benämningenav som
explanatory memoranda bilägges Kommissionens förslag; det har karaktärennärmast av
det i svensk rättstradition kallar förarbeten.

Det skall också påpekas granskningen äldre lagstiftning går till på liknandeatt sätt;ettav
här ligger dock fokus på frågorna komparativ effektivitet och intensitet.om

COM 93 final,545 s.
58Annex l A, Conclusionsof thePresidency,Edinburgh.to part s.
5°SEC 95 1031. franskaDen lyder i original: M. PresidentSANTERtexten m’a demandéde vous

quenrappeler decompétencepartageé Communauté lesEtatsmembres,entre critéredenécessitécas et
les objectifs peuvent-ils ê-tre réalisés les duneEtats membres maniére sufñsante doit ê-trepar
explicitementexaminédans cadrede réponseå questiond.
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mekanismenintemaDen

skallfrågornanämndadehjälpmedbedämningskriterier,detaljeradeDe ovanvars
arbets-Kommissionensmechanism iinternalthekonstituerar sammantagetbesvaras,

process.
dänned harochfleraåtgärd berörfastställa staterförsökerGenerellt sett om enman

massakritiskinaktivitet,förkostnaden högärgränsöverskridande karaktär, om enom
endasteffekternegativasigförväntarocksågenomförande,för omkrävs ett om manmen

följmedlemsstater ärvissa samma osv.
växlardock inte;kriterieuppsättning finnsgiltigproblemför allaenhetlig, snarareNågon

allmänhetfråga.fråga till Imed fråntill ochellersakområdesakområde tillfrånkriterierna
gemenskapenkoordinationsaspekterochkostnads-hävdadock vs.kan attman

ellergränsöverskridande,medsambandidykeralltidi regelmedlemsstaterna merupp
sammanhangetstandarder. dettekniska Ihandel ochmiljö,sakfrågorkomplexa t exsom

andraviktiga. Iimplementeringen,utförandet,praktiskadetockså aspekter varakan
medlems-enskildaför dekostnadsaspektemapåmindresigkoncentrerarsakfrågor man

därmedochstymingsdimension,allmännaimplementeringensbetonarländerna utan mer
endaståtgärdberörsammanhangandraåterkapacitet. lnormbildandegemenskapens en

Likaledesaktuella.bliinte behöverkoordineringsproblemenvarförmedlemmar,vissa
vissain iförvaltningskapacitet vägasochstymings-medlemsländemasenskildademåste

frågor.
mechanism iinternalkonstituerar thetillsammansbedömningskriterier,olikaDe som

allmänhet ibredaretillgängliga för ut-direktarbete, är sammaKommissionens inte en
återfinnsiHuvuddragenfrågebatteriet.nämndadet tidigaresträckning resonemangensom

medenlighet Euro-offentliga. lmemoranda, ärexplanatoryKommissionensdock i som
OfficialTheimed lagförslagentillsammansdepublicerasönskemålpakommissionens

adoptedblirdvsrättsligslutlig antagetfårförslaget status, avJournal innan
0Rådet.ochEuropaparlamentet

allaiverkatmekanismenk internadenhurrekonstruerafullotillMöjligheterna att s
doku-dessaläsningutifrånbegränsadedockKommissionen årinomenskildheter aven

frankness itheöppenhjärtighetenliksomsakbehandlingen,idetaljrikedomenment;
någotinte i deåterspeglasKommissionen ut-inomenheternaolikamellan deordväxlingen

redogörelsema.utformadeförsiktighetdiplomatiskmedtunnade,
Generaldirek-olikamellan desåväl inominstitution,KommissionenVi somattvet som

ämnesrevir,ledningsfilosofier,arbetsrutiner,olikabred repertoartoraten, avenrymmer
mångfald i Kom-Dennaspecialistkompetenser.ochansvarsområdenöverlappande

för EUspåverkar villkorengrundenockså inaturligtvisförvaltningskultur,missionens som
kommissions-ofñciösai detill uttryckgradliteni mycketkommerlagstiflningsarbete, mer

KommissionensundersökningdjuplodandeochfylligareFördokumenten. avmeren

°° final,93 545COM s.
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lagstiftningspraktik förutsätts därför i realiteten mycket ingående analysen av
arbetsmetodema inom denna multinationella byråkrati.

Politisk och praktisk princip

Kommissionen uttryck för uppfattningen subsidiarity rather practical obligationattger a
for day-to-day behaviour. Samtidigt Kommissionen i sin subsi-övernoterar rapport
diariteten 1994 den institution svårligen kan förverkliga principen, de lag-att som om
stiftande institutionerna arbetar i riktning, dvs pulled the other Viljanway. dramotsatt att

håll emellertid variera:samma synes

theNow latterdo havethe thattheprincipleof subsidiaritytonecessarypowers ensure
respected,but helpobservingthatprincipleandpractice oftenfar withcannotone apartare
MemberStatesmeetingwithin theCounciloftenadoptingpositions individual aton cases
variancewith their in principlefor Article 3b.respect

EuropakommissionensFör del det gällandegörs det oerhört väsentligtär gransk-att att
ningsarbetet såväl äldre lagstiftning systematiskt kan utgå från Kom-av som nyare
missionens interna regler och inte sådana uttryck för skiftandeär politiskaegna som
konjunkturer to internal rules important.meet our own

Sekretariatets tjänstemän använder benämningen pure subsidiarity för markeraatt
skillnaden vad de uppfattar utpräglat politiserande tolkningmot principen.vara en mer av
Även sekretariatet i sitt dagliga arbete inte endast fackmässigagör bedömningar,om utan
även politiska hänsyn, kan det uppfattas politiska bedömningar itar svag meningsom en

ordet, bestämtnärmare Iämplighetsbedömningar.sortsav en
Generalsekreterarens stab sig dock kunna fördela kompetenseninte mellananser

institutioner och medlemsländer med hjälp subsidiaritetsprincipen Its function not toav
powers.6distribute powers. Uppgiften regulate theär exercise of Man stödjer sig påatt

uppfattningen subsidiariteten cannot call into question the conferredatt thepowers on
Treaty64European Community by the och hänvisar, via legalitetsprincipen, till kompe-att

tensfördelningen förutsätter jördragsändringar, och dessa bara kan komma till stånd iatt
enlighet med de procedurer, i artikel iN MF. Endast medlemsstaterna kansom anges
besluta ändra primärrätten. väsentligaDet i Kommissionens evalueringsarbeteatt ärom
därför hålla sig till frågan gemenskapen bör handla enligtatt uppställda kriterier, för attom

med1et.66därefter, frågan besvaras jakande, finna rättaom

‘ SEC95 final,731 punkt 31.75,s.Z COM94 533final, 5.2.
’ COM93 final,545 s.
M lAnnex A, Conclusionsof thePresidency,Edinburgh.to part s.
65Frågornamåste rättsligt byavgöras applying the provisionsof the EC Treaties specificquestionsofto

politically by amendingtheTreaties. Secompetence, Scott,Peterson Millar 1994:50.or
Se COM 93 final,545t ex s.
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skallentydigtvägledning för hur kompetenser avgränsasartikel 3b inte kanNär merge
gällande denpolitiken, har det gjortsförmål skall gälla denvilka attoch gemensammasom

arbetsinstru-regelrätt, dagligtfår karaktärensubsidiariteten härigenomrena ettavmer
princip.högre ståendeänment enav

normerandesubsidiariteten generella,tillskrivaändå föredrarOm att merman
princip,funktionellsubsidiariteten främstden renaegenskaper, kan varsses som en

mellan olikauppdelning kompetenser EUsförutsätter tydligdå emellertidtillämpning aven
den exklusiva.den ochden nationella,beslutsnivåer gemensamma-

faktiskt mellan kompetensergranskningsproceduren förutsätter gränsdelEn att enav
eller katalogemellertid sådan uppdelningProblemetgår identifiera. ärverkligen attatt en

åstadkommaförsökf inte existerar inom EU,i strikt meningbefogenheter trots att ennav sida. därmed visstfår oundvikligenKommissionenfrån Kommissionenssådan, bl etta
subsidiariteten skallpraxis. den renaskall i Närprincipen omsättastolkningsutrymme när
administrativa ochmellan dende i realitetentjänstemännen, korsar gränsenuttolkas av

ofrivilligt, tilloundvikligen, kanskeockså änDärmed bidrar depolitiska sfáren. att geom
redovisningar ochKommissionen i sinainnebörd vaduttalat politisk änprincipen meren

politisk och rättsligden bådeKommissionen uppfattarsamtal intryck Att som enav.ger
och dokument.framgår diverseprincip rapporterav

för Europakommissionenavsnitt: ärinledande citatet i dettatill detVi kan återknyta
guiding axiomockså riktningsvisarerättslig princip,inte endastsubsidiariteten utan enen

mind.70 självklarabort detkan således inte tänkaofconduct eller Manfor its a state
politicalfacto verkar intjänstemän deEuropakommissionen och dessförhållandet, att a

Samtidigt det nödvändigtlandvinningar.integrationens ärhar bevakacontext och att taatt
Storbritannien ochexempelvisländema,från bla detill kraven störrepolitisk hänsyn

skilda skäl.subsidiariteten, heltnärhetstolkningendriverTyskland, bägge men avavsom

återhållsamhetaktivism ellergranskningenUtfallet av -
listadecember upprättadesEdinburgh i 1992rådets imed Europeiska mötesambandI en

rättsakter underproposals, delslegislativeförslag till rättsakterdelsöver nya -
proposals. Avsiktenk pendingEuropaparlamenteti Rådet ochbehandling attvars-

änd-bli föremål för tillägg ochantingen kundesubsidiaritetsgrunderde påbestämma om
inte-komplikationer för den fortsattaellerminskad detaljstymingformringar i utanav

kunde dras tillbaka.grationsprocessen

67 SubsidiarityPrincipleoktober 1992Thedokumentfrån 20utgår från sittKommissionen eget som
final,skall dras.SeCOM 95 545exklusivoch kompetensmellannormkällaför hur gränsen s.gemensam

1990final.respektiveSEC92
6a oktober 1992.SeSEC92Europaparlamentetisin till Rådetochförsök iKommissionengör rapportett

final, 3-9.1990 s.
69 legalfinal, punkten72, 29SEC95 731political principle ochfinal, lJfr COM 93 545 s.t s.ex
principle.
7° final,respektiveCOM 93 545Final,punkt72, 29SEC 73195 s.s.
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Sedan 1993 har Kommissionen också förtecknat de gamla rättsaktersommaren -
existing legislation inte förenliga med subsidiariteten därföroch borde gallrassom var—

eller förenklas.ut
då tillämpningen subsidiaritetsprincipen1-lur i dessa fall Inledningsvis är detutser av

viktigt påpeka i den mån tilltänkt eller existerande lagstiftning de factoatt att utsom rensas
förenklaseller innebär det också i regel det sker viss återföring reallokeringatt en av

beslutsbefogenheter till medlemsstaterna inom för den kompetensen.ramen gemensamma
Utfallet inventeringen därför ocksåsäger något ifall tillämpningen denav oss om av
proceduriella subsidiariteten uttryck förär gemenskapsaktivism eller återhållsamhet, dvsett

Kommissionen vägleds distans- eller närhetstänkande.ettom av

kommissionsinitiativNya och vilande rättsakter under behandling i Rådet och
Parlamentet

När det gäller initiativ till sekundärrätt det tydligt Kommissionen blivitär attny mer
återhållsam. Redan till Edinburghmötet 1992 hade Kommissionen det politiskapga av

lagstiftning.trycket dragit tillbaka förslag till Dessutom har reviderat antalettny man
upp.nlagförslag på hand, den lista Edinburghmötetutöver ställde Revisions-egen som

arbetet har också inneburit minskat detaljeringsgraden simpliñcation kraftigt iatt man
några de lagförslag, legat Rådets eller Europaparlamentets bord.av som

uppgifterDet cirkulerar sedan 199293 har Kommissionensäger låtit 400attsom ca
förslag till sekundärrätt pending proposals tillbaka. Dokumentationsläget ärny
emellertid sådant, siffrorna måste förses med viss reservation. uppgifterDeatt som anges
tyder dock det sig rimliga skattningar.rör 1993 årsI Kom-att rapport noterarom
missionen under rubriken Withdrawal revision of proposals under året dragitattor man
tillbaka 150 förslag which technically outdated politically obsolete. Andra för-ca were or

vidare.slag tillbakadragande förbereds, detsägsom
Att arbetet med dra tillbaka eller revidera vilande lagförslag föreståendeunderatt

behandling fortsatt under 1994 och klart.1995 ingår också denHär mycket viktigasynes
uppgiften förenkla lagstiftningen radikalt och överlåta detaljutfommingen tillatt
medlemsstaterna. Dock uppgifterna beträffarär vad den exakta omfattningen denav

knapphändig.samlade verksamheten på detta område något
sakfrågorDe blir föremål för tillbakadragande eller revision täcker mycket bredasom

fält, allt från reklam för tobak och märkning skodon utformningentillav av gemensamma
kriterier för rederiverksarnhet i gemenskapen och utvecklandet personskydd i sambandav

nätverk.med uppbyggandet telekommunikativa endaDet hittills inte förverkligatav man

l Jfr Cramér1994:166.
7 final,COM 93 545 4-5.s.

KOM 94 533endeligudg., 16.s.
7‘KOM 533endelig94 udg., 16ochSEC final.95 731s.
75Annex2 3-6,Conclusionsof thePresidency,A, Edinburgh.to pan s.
COM 93 final,545 4-5,KOM 94 533endeligudg, 16-17;SEC95 731final 30.s. s. s.,
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för djurhållningen i zoologiskaminimistandarderfrån Edinburghmötetutfästelserna ärav
trädgårdar.

den totala mängdentillförlitlighet, konstateranågorlundakan vidare, medVi att
sjunkit påtagligt tid. Denlagstiftning har överförslag eller tillsekundärrättsliga initiativ ny

lagförslag 1990 185, hadeMedan mängdenvisar detta tydligt.tillgängliga statistiken var
förslag. Tendensenantalet då i 51 ärår 1994;halverats 5den än nyavar neresenare,mer

handlade detantalet 1992aktivitet; 1991 111,på gradvis nedtonadoch visarjämn varen
förkommissionsinitiativ.sig Prognosenmedan det för 1993 rörde 75stycken,89 omom

gemenskapsåtgärderwförslagpå totalt 52 styckenhela ligger1995 om nya
kommissionsinitiativ de facto resultatärkraftiga minskningenIfall den ett av ennyaav

Europeiska rådetslinje medsubsidiaritetsprincipen itillämpningstrikt avmer
tillräckligtKommissionens redovisning intedärtillrekommendationer svårt avgöra; ärär att

den inrelagstiftningsbehov, betingatmåste också detutförlig. vägaMan att som var av
1990necessity of action less.årförverkligande, sedan mättatmarknadens ärett par -

för inreoch med konturerna densammanhang.viktiga år i detta 1och 1991 bägge attvar
kommissionsinitiativ ocksåmängdenhar den totalai drag uppdragna,marknaden ärstora

återspegling dessasiffrorna direktsjunkandeavtagit. princip kanföljdenligt I avvara en
subsidiariteten.rigorös tillämpningförhållanden ånyttre avsnarare av en

måste in.andra faktoreravtagit så mycket, vägasLagstiflningstakten har dock ävenatt
politiska kravenKommissionen för destark lyhördhet hosUppenbarligen har det funnits en

uppenbartdetaljeringsgrad. alldelesgemenskapsaktivism och minskad Det ärdämpadpå att
Tyskland och Stor-medlemsländer, däriblandtillmötesgått krav, vissabl de somaman

kommit till uttryckhänsyn har också närstriktare tillämpning.britannien, ställt på Dennaen
lagförslag. i Köpenhamn i juni 1993Vidtillbakadragandet tidigare toppmötetgäller av

gemenskaps-minskande volymentillfredsställelse denrådet medEuropeiskanoterar nya
proposals onlysubmittingförstå the Commissiontycker sig ocksåinitiativ; att nowman

criteria november 1994sin ifulfil subsidiarity Iconsiders that they thewhen rapport
dialoger med deinträtt i bilateralaockså för hurEuropakommissionenredogör stater,man

sina förslag.beredd ändra iefter diskussion visat sigså önskar, och attsom
framgent.återhållsamutåt deklarerad målsättning ävenfinns ocksåDet att meravaraen

skallEUkommissionsordföranden Santer har betonat strävaJacquesnytillträddeDen att
Vid sittbredd i lagstifiningsarbetet.förenkling kvantitet ochkvalitet, djup ochefter änmer

exempelvisdo much betterunder rubriken WeSverigebesök konstaterar Santerförsta can
att

few, bartheEuro-élitesof byzantinecomplexitythathave Treaty evencanwe a
would foundthat Kafka haveproceduralunderstand.We have arrangements even

7° final731 30.SEC95 s.,77 final,95 731 AnnexSeSEC
94 533endeligudg.,KOM s.

79 1993, punkten 15, ACouncil in Copenhagen21-22 Juneof Presidency.Conclusions the European
citizens.Communityclose itsto
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difficulty understanding. simplify the legaltreaties,We andmakethemintelligible.must
of majorpriorities.one my

haveBut I said,and againheretoday,that theCommissionI interestedinrepeat not
obtaining interested efficient,But accountable,competences.new we are a more
democratic
simplified EuropeanUnionthatwill benefitall citizens.And I going strivetoour am
for that,andfor of Europethat only takedecisions thelevel ofconcept ata meanswe
the Unionthat besttaken that level.atare

tycksDet symptomatiskt för denna tänkande Europakommissionen isortens att tvara ex
fördragets effekter de två åren och1993 1994 det frågaärrapporten senaste noterar attom

initiatives...82fewer but better targeted Kommissionens totalt dämpade aktivismsettom
blir knappast mindre markerad flera initiativ har sitt i propåernoterar attom man ursprung
från enskilda medlemsländer, också Kommissionen inte kan dra tillbaka förslagattmen om
Europaparlamentet inlett överläggningar med Rådet i enlighet med jämknings-en nya
procedur conciliatory tillskapadesprocess, i och Maastrichtfördraget.som

då tillämpningen i kvalitativaHur termer Ser till sakområde och valutser mer man av
rättsliga instrument tycks de initiativen i allmänhet följa Edinburghmötets rekom-nya
mendationer gemenskapsinsatsema möjligt skall lämna medlemsstaterna ökatatt om

själva välja åtgärder; denna observation också gälla kravet förenkling.utrymme att synes
deAv exempel, Kommissionen i sin rapportering, framgår ramdirektiv,tar attsom upp

rekommendationer, försiktig harmonisering eller allmänna dominerar bilden.program mm
policy påståsDenna också vägleda Kommissionen i dess fortlöpande konsultationer med

3intressen.olika
Icke-bindande eller instrument utnyttjas i frågor gällande små ochtexsvagare

medelstora företag, också inom områdena hälsa, och utbildning. fleraFoU I sakfrågormen
konkurrens, tull, teknisk Standardisering, radiofrekvenser har Kommissionen medvetet
sökt alternativ till EG-insatser nationella myndigheter tillämpaatt attgenom uppmana
existerande EG-rätt nationellt.

frågor direkt kan relateras tillI den inre marknaden industriprodukter, gränsöver-som
skridande kreditöverforing direktivmm används ramkaraktär, medan frågorav som anses
lyda under gemenskapens exklusiva kompetens jämvägstransporter, säkerhetsfrågor,
telekommunikation-satelliter regleras med starkare instrument, dvs detaljerade direktivmer
respektive förordningar.

Stymingsgraden i de Kommissionen valda rättsinstrumenten såledestycks korres-av
pondera med Gemenskapens målsättningar och befogenheter. Med reservation for luckor i
sakredovisningen intrycket rapporteringenär närhetsdimensionen fåttäven tydligtatt ettav
genomslag i de kommissionsinitiativen.nya

Sammanfattningsvis kan konstatera, prövningen den komparativa effek-attman av
tiviteten leder till minskad kvantitet, medan proportionalitetskravet tycks medföra lägre

slAnförande lCCs årsmöteJacquesSantervid i Stockholmden maj 1995.l2 Addressbyav
z SEC95 731final, 30.s.
3 KOM 94 533endeligudg., 4-16.s.
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inneburit Kommissionen fullt tagitHuruvida dettai valet rättsinstrument.intensitet utattav
national, regional localimplementeringsförrnågan, availabletillshänsyn to or

4.. ., utlasa... , däremotauthorities .. ..svart attar

Gamla rättsakter

också äldre rättsakter.gemenskapslagstiftningen inkluderar översynRevisionen en avav
planerad lagstiftning gäller i principför bedömningen eller ävenkriterierSamma av nysom

villkor för arbetet finns dock.några ytterligarehär;
Commissiontvå år rule, theförsta, får intedet rättsaktema änFör as avara yngre

adopted within the years.amendments legislationintenddoes past twonot to topropose
enskildaomfatta gäller för företag ochskall endast reglerdet andra,För översynen som

disku-sakområden, där förändringar redanfirms and individuals, inte storapersoner
cohesion och strukturfonder.teras, t ex

grundenfår inte iminst, revisionen innebäraSist, inte acquis communautaireattmen
följandeKommissionen uttrycker detifrågasätts. sätt:

should bereopenedin theunderthe of revision,thedebate notpretext
fundamentalprincipalsof CommunityCouncilandParliament theon
of instrumentconsideredessentialbypolicies, particularpointson anor

otherMemberState.oneor

huggsexa i den för integra-mån det blir frågaKommissionen härär inteattom om en
föreslåkanolika medlemsländer och intresserepresentanternegativa meningentionen att

bådesådan kan leda tillden rättsliga helheten consistency. Enrevision hänsyn tillutan
tillområden och därmed, i alla fall partiellt,överreglering inom enskildaluckor och en

till tolk förlagstiftningen. Kommissionen sig ocksåökad komplexitet i görkraftigt
komplexitetendetaljeringsgraden och därmed växandeuppfattningen den snabbt ökandeatt

hierarchie desundanröjas normhierarkilängden endast kani actesgenom en
communautaires,8s skala,bestående lagkomplex i fallande därnormeringssystemdvs ett av

gradenskiftande ansvarsområden det gällerbeslutsnivåer inom har närolika EU-systemet
subsidiariteten,för kunna förverkligasådan åtgärd också nödvändigreglering. ärEn attav

Rådetinnebära, Europaparlamentet ochnormhierarki skulle ägnarhävdas det. En tex att
tillämpningen skulledetaljerade bestämmelser förramlagstiñning, medansig mer

själva.medlemsländernaKommissionen ellerutformas av
förstakategorier lagstiftning.lagstiftning utgår från DenRevisionsarbetet med äldre tre

hållet be recast,måste i princip helt och tokategorin rättsakter, arbetassom omavser
måsterättsakter sådanaden andra kategorindärför de blivit omodema;tex att avser som

slutligen,detail. tredje kategorin,innehåller excessivedärför de Denförenklas att

4 93 final,COM 545 s.
as begreppetnormhierarki.Jfr Maurer1995.final, MFs 16:edeklaration,93 545 ICOM annexet,angess.

också of theCouncil...Se Report
8° Gemenskapema,SverigesDelegationvid deEuropeiska 4.373,Se Rapportt s.nrex
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omfattar rättsakter skall gallras helt, eftersom de blivit överflygladeut andrasom av
åtgärder eller blivit överflödiga i samband med omarbetning enligt recast.en ovan

der då utfalletHur ut När det gäller äldre rättsakter identifierade Europakommissionen
under 1992 antal kategorier, eller lagar families ofett existing rules andgrupper av

pr6vning.87regulations, skulle underkasta För 1993 kansom man en noggrannare man
Europakommissionen finner 25notera att de 45.000 sidorna existerandeatt procentca av

ut.rättsakter bör gallras En hel del gamla rättsakter,sammantaget harrensats ut,som
med mindre antal effektiva och tidsenligaersatts rättsinstrument.ett nya, men mer

sinI från 1993 Kommissionen viktigt mål stabiliserarapport den totalaett attanger som
mängden lagstiftning. skerDet dels reduktion, dels återhåll-permanent genom genom
samhet, hela tiden i beaktande subsidiariteten. De redovisningar görs 1993 ochav som
1994 bekräftar så i princip hittills har varit fallet. En del detatt 199293 inleddastor av

1995.90arbetet har slutförts under 1994 eller beräknas klart under kanDet dock ivara
sammanhanget värt Kommissionens 1994 visadeatt notera att del fort-rapportvara att en
farande Änderungs-återstod dass diegöra: Kommission 1994 eine Reiheatt zwar von
vorschlägen vorgelegt hat, jedoch insgesamt noch erheblich im Rückstand ist. Kom-
missionen lovade redovisa återstående ändringsförslag till Rådetatt under loppet 1995.av

intressantaDet här är, Europeiska rådet vid imötetatt Essen 1994 direkt anmodade
l995.9lKommissionen komma fram med dessa förslag spätestens bis Juniatt Vi kan

så inte skett rapporteringen detta arbetenotera att sker först i den kommandeav—
lägesrapporten för Madridmötet i december 1995.

Exklusiv eller delad kompetens

skallHur då den pågående tillämpningen subsidiaritetsprincipen tolkas utifrån begrepp-av
aktivism återhållsamhet respektive närhet distans dömaAtt redovisningamasparen av- -

initiativ och revisionsforslag tycks Kommissionens och andra institutioners hållningav i
huvudsak luta närhetsperspektivet i form begränsade, effektivaav men gemen-
skapsinsatser i kombination med förstärkt beslutskapacitet för medlemsländerna. Akti-
vismen återfinns pånärmast revisionsplanet, inte så mycket på initiativplanet.

En viktig aspekt för frågan närhet distans är emellertid också hur avvägningenom -
mellan den exklusiva respektive den kompetensen i EU efterhand gestaltargemensamma
sig. det1 ögonblick frågor hänförs till den exklusiva kompetensens domäner upphör
subsidiaritetens spärrverkan ökad överstatlighet. denI mån EUs exklusivamot som
kompetens växer, i enlighet med principen utvecklad kompetenstex ellerom
fordragsutfyllnad enligt artikel 235, minskar närhetsdimensionens genomslag.

7 Annex2 A, Conclusionsof thePresidency,Edinburgh.to part s.
U Rapport 373, SverigesDelegationvid de EuropeiskaGemenskapema, 1-2. Se COMäven 93nr 545s
final.
° COM 93 545final, s.
°°COM 93 545final, 9-24;KOM 94 533endeligudg. 18-28.s. s.,° Bundesministeriumm: Wirtschaft,EA 110191.1 532213002DIC 13.06.95,s.-
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samlade räckviddexklusiva kompetensen,enighet denråda relativtycksDet att varsom
utnyttjandenationella, ochoch exklusivtmindre den deladebetydligtfortfarande änär vars

rörlighet förhinder för frieliminerandetfntill undantagen, utgörsskall höra varor,avav
handels-marknaden, min kommentar,kapital den inretjänster och gemensamenpersoner,
och deskydd för fiskeriresurserkonkurrensregler,allmännajordbrukspolitik,och

delar kanEMU-samarbetetsVissai transportpolitiken.elementenväsentligaste even-av
kategorin.exklusivaföras till denockså kommatuellt att

innehåll, måstemed konkretmåste fyllaskompetensenden exklusivaTrots ett manatt
delade och exklusivadengränsdragning mellaneller exaktnågon statiskattnotera

fall.fall tillmåste från Enexklusivfinns; frågan kompetens avgörasintekompetensen om
modellfederalrättigheter enligtförpliktelser ochgemenskapenskompetensfördelning, där

Behovetåstadkommits.påpekat, intehar, vimedlemsstaternasställs enmot avovansom
aktualiserades bl iverticalerépartition deskompetenskatalogsådan competences sam-a

inte i arbetetnormhierarki. Problemen löstesupprättandetdiskussionenband med om av en
kompetens-Således frågornaframtiden.sköts på ärMaastrichtfördraget,med utan om

1996 harregeringskonferensenmånga punkter,några denonnhierarki att takatalog och av
ställning till.

ochförblivit otydligahar därförkapacitetolika beslutsnivåernasmellan deGränserna
inne-normhierarki dessutomharBristenpolitiska tolkningar.återkommandeföremål för

svåröver-påövergripande principermedfortfarande blandatsdetaljregleringarburit ettatt
fördunklatregelverket,komplexiteten igradvis ökatlagstiftning, vilketiskådligt EUssätt
till enderarelatera rättsinstrumentenentydigtförsvårat möjligheternaöverblicken och att

tidigaredock,lagstiftningen haräldreRevisionsarbetet med denkompetenssfár. som
därvidlag.klarhetochinneburit förenklingar störresannoliktpåpekats,

mellan olika kompetenserdiffusa förhållandetbetrakta detsynvinkel kanpolitiskUr man
konstruktivforhandlingsteorin benämnerparallell till detansvarsnivåeroch som en

skaparstatiska, beslutsramarhelt fasta, ellerAvsaknadeneller tvetydighet.osäkerhet av
dödlägenfsoch upphävandetkompromisserföroch handlingsutrymmeflexibilitet menav

högi mycketpolitikområden; EUframtida ärsmidigt inkorporeraockså lättaredetgör att
förändring.i ständigrörligtgrad ochöppet systemett

Å förverkliga politiskaförocksåentydighetbristenandra sidan skapar attutrymme
utvidgningverka förkandel innebär detfor Europakommissionensambitioner; att man en

också för sigskall ha klarti exklusiv riktning. Mangemenskapskompetensen att enav
utnyttja denkraftfullt kantydligt och sättKommissionengemenskapsinstitution ettsom

formellasinerhållitproblemformuleringsfunktion,dagordnings ochviktiga genomman-
lagstiftning.drafts tillutkastoch skyldighetinitiativrätt göraatt ny

utifrånEuropakommissionengällandeocksåi sammanhanget göraskanDet att en
högreiframtiden kan komma änadministration ipolitik ochfunktionell attnärmast syn

2 Schäderl994:56-57.Melin
’ 1994:167.Cramér
w Axelrod 1994.Jfr
95 l56ff.1992:Jfr Persson
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grad verka för integrationsbefrämjande vidgning den exklusiva kompetensenatt en av
kommer till stånd. praktiken skulle det kunna innebära frågor hänförI sig till denatt som
inre marknadens domäner i växande omfattning regleras inom den exklusiva kompetensens

Gemenskapen så minskar risken förär samarbetets land-sättargumentet att attramar;
vinningar rullas tillbaka och kompetenser åtemationaliseras. En del denatt av mer
informella tolkningsrätten för vad berörs den inre marknaden liggeravgöra hosatt som av
Europakommissionen.

syfte öka den ekonomiska effektiviteten kan ökad diversifieringl regional ochatt en
lokal nivå nödvändig. Samtidigt skall medveten sådan diver-attvara man vara om en

market.%sifiering may actually limit the which the singleECtoextent operates as a
Ökad centralisering, i betydelsen ökad gemenskapskompetens och måhända utvidgning av

exklusiva därförden kompetensen kan bli fallet, det råder för kommandeatt tom oro ex en
utvidgning ledakan till organisationen splittras och iEU integra-att tappar tempoav
tionsarbetet.

finnsDet dessutom anledning erinra det redan befintligaatt attom, gemensamma
regelverket, inte omfattas revisionsarbetet det kan innebäraacquis communautaire, av om

97risk för fundamentala principer i gemenskapens politik kommer under omprövning.att
Renodlat kan detta tolkas så det redan etablerade ... faller utanför...att norrnsystemet

tillämpningsområdefâsprincipens egentliga
Bilden emellertid detär När gäller erfarenheterna mängden initiativsammansatt. av nya

måste vi gång betona Kommissionensän aktivism de åren sjunkit betydligt iatt senasteen
förhållande till uppbyggnadsskedet den inre marknaden och arbetet med fördrags-av

SEA99revisionema i mitten 1980-talet och början 1990-talet MF.av av
det gäller olika sakfrågorNär kan det också erinras mångade politikområden,attom

dels varit föremål för samordnad politik gemenskapsplanet, dels reglerats artikelsom av
i235 Romfördraget, inte genomgående bindande rättsakter. Inom destyrts av nya

kompetensområdena kultur, hälsovård och utbildning laghannonisering inteär alls aktuell.
Rådet konstaterar det här sigrör complementary och Thesemeasuresatt attom
provisions have strictlybeen observed by the legislators and have enabled clearera
distinction be made between the respective fields of action of the Community and theto

States.l00Member
Allmänna riktlinjer bindande beslut förekommerän också fortfarande i betydandesnarare

grad inom det ekonomiska och samarbetet.monetära
förefaller genomfördaDet hittills utrensningar, liksom förslagen förbättringarsom om om

eller utrensningar vilande eller rättsakter, inte endast omfattar lättviktiga frågornyaav mer
problemmockså politiskt relevanta I princip kan hävda Gemenskapen förutan attman -

°°Mayes1994:496.
°’ COM 93 545final, s.
° Cramér1994:167.
°°Jfr Budden1995.
0 ofReport theCouncil...,s.
m exempel,För 2 punkten ConclusionsofAnnex A, the Presidency,Edinburgh.t to partse ex
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överskådlig tid i realiteten politiskt bunden till närhetstolkning subsidiaritetenär en av-
fält.inom flera

Till detta skall läggas den politiska inriktning, idag starkt betonar förenkling ochsom
föravreglering, bl stärka sysselsättning och konkurrens, och dänned de välstånds-atta

krafterna friståendeskapande i den redovisning Molitorrapporten,EU. I expertgruppens
också frånsannolikt har visst stöd Kommissionen, framhålls bättreEU änett tex attsom

markethittills måste kunna utnyttja instruments and commitments voluntarily undertaken
appropriate.mdirectalternative regulation, whentoas an

inte förändringar;här fråga gradvisa rekommenderarDet är om snarare gruppen mer
Wholesale hittillsvarande lagstiftningskultur.radikala i stil med k change EUsgrepp, s av

finns ocksåden bakgrunden det enligt Molitorgruppen anledning med denMot att se upp
för påinre marknaden ursäkt ökad reglering EU-nivå. Det skall inte förnekas attsom en en

hannonisering nationella förenklingolika regelverk kan innebära och därmed ocksåav
utfärdar emellertid kraftfullförbättring konkurrensen. samtidigt varning:Manav en

The of thesinglemarket unless taken,needs however, greatmay, care
burdenof administrativeandregulatoryconstraintstheaggravate on

business.Despiteapplicationof thesubsidiarityprinciple,theEuropean
superimpositionof nationaland regionalandlocal legislationEuropean, even

lead cumulativeburdenwhich inhibits,ratherthanenhancesthetocan a
achievementof employmentandcompetitivenessgoals.

bakgrund den europeiska integrationen i mycket hög grad varit, och fortfarandeMot attav
ekonomiskt projekt, det knappast rimligt tänka sig plädering för kraftfullärär ett att en en

reglering den inre marknaden, samtidigt riskerar begränsa de ekonomiskaattav om man
aktörernas handlingsradie ytterligare.

i fallHuvudtendensen i det samtida EU-arbetet alla det retoriska planet,synes,
närhet, förenkling avreglering. tendens reflekteras också idefinitivt och Denna denvara

samtida debatten.

‘2 288final2, punktenCOM 95 11.s.
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Spegling debattenav

inom institutionerEUs

Inför revisionen Maastrichtfördraget 1996 och reflektionsgruppens arbete har såväl EUsav
centrala institutioner några organisationens medlemsländer sin på dengettsom av syn
framtida maktfördelningen inom kommer fokus i princip ligga på institu-EU. Här att
tionema.

dåHur åsiktsmönstret ut kan inledningsvis intressant översiktligtDet att noteraser vara
hur subsidiariteten behandlas deklarationeri de och resolutioner, skrivits införsom rege-
ringskonferensen serie huvudlinjer i argumenteringen skönjas.1996. En kan

det första dominerar uppfattningen, den formuleringenFör nuvarande subsidia-att av
ritetsprincipen i sina huvuddrag också skall gälla i framtiden.

innebär, för det andra, subsidiariteten fortfarande primärt förknippas med effek-Det att
tivitet med demokrati, alltså proceduriell princip.änsnarare ses som en

För det tredje det uppenbart de till subsidiariteten närslutna, och politiskt svåraattsynes
frågorna normhierarki respektive kompetenskatalog inom uppfattasEUom som pro-
blematiska.

det fjärde kontrollfrågan, såväl den politiska rättsliga,För central.är ytterstsom
bedömningar framförts Europaparlamentet, Kommissionen fl harDe allasom av m

redovisats reflektionsgruppensunder våren 1995 infor verksamhet under hösten 1995.
Då reflektionsgruppen i skrivande stund inte de slutliga resultatenännu avrapporterat av

sitt arbete, möjligt få definitivdet inte redovisning de medverkandesär att en av
synpunkter bedömningar. interims- eller halvtidsrapport, framlagtsoch Den den lsom sep-
tember dock ganska god uppfattning huvudlinjema i1995 ger en om gruppens resonemang.

enskilda ställt sig i diskussionen går dock direkt utläsaHur dettaintestater att av
104dokument.

103 olika reflektionsgruppenDe problem har ställning till behandlasenligt på förhand fastställtatt ettta
tidsschema. principiellt frågornaDe viktiga maktdimensioner, belyses subsidiaritet lydersom genom om mm,

denåttonde på reflektionsgruppensunder och sistapunkten agenda, the Unions Disposal,ochInstrumentsat
dryftasvid tillfällen juli,under 1995;24-25 3-4 oktober, 13-14november.SeSN 2468 195 Revtre samt
OR.es.
° SN509195 REV 1REFLEX 10 OR.es.
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Åsiktsmönstrets nedanstående rubriker, vilkai enlighet medhuvuddrag redovisas
huvudlinjema argumenteringende fyra ikorresponderar mot ovan.

utformning artikel 3bOförändrad av

utformning såsom den framträder isubsidiaritetsprincipens rättsligagällerdetNär
huvuduppfattningar bland institutionerna;tvåMaastrichtfördragets artikel 3b uppträder en

påmedlemsländer och gårinstititutioner ochmajoriteten ut attrepresenterar somavsom
Regionkommittén,representerad blnuvarande skrivningen, ochbevara den av aen annan,

lagtexten på flera punkter.innebär omformuleringen avsom
formkvarstå i sin nuvarandetill artikel 3b böra ärprimära anledningenDen att anses

innebära betydande turbulensomförhandling principen skulleradikalrimligen den, att aven
viktiga frågor.för lösningen andrasvåra problem bloch skapa ava, reflektions-och Rådet, liksomEuropakommissionenSamtidigt Europaparlamentet,som

till-kravet striktarevill i princip slå vaktförändringar,är emot om enmangruppen
medparagraf 3b skall utnyttjasStåndpunkten i korthet den,principen.ämpning är attav

Leitprinzip derockså kvarståhittills. skall därmedkraft och enhetlighet Denänstörre som
ocksåms Europeiskatydligt manifesterades vidhållningEuropäischen Union, somen

flertaletTyskland tydligareMöjligen kan äni 1994. säga ärrådets Essenmöte attman
Durchführung desdie administrativepunkten; bl betonarandra länder på just den attmana
också kritisk tillbleibenGemeinschaftsrechts Sache der Mitgliedstaaten muss. Man är

rättsaktenmápå revision äldrehantering de tyska kravenKommissionens avav
införandet subsidiariteten hasUtgångspunkten för Rådet i dess MF är attrapport om av

Rådet inte alltid varitgemenskapens institutioner ochpositivebeen step..., även... oma
evaluatedbe andoch tillämpas, dvs howhur principen skulle bedömaseniga toom

progress...m7for furtherThere stillapplied. dockMan attnoterar scope
betraktarflertalet medlemsländertycker sig observerareflektionsgruppenInom attman

för tvådictate; samtidigtabove all behaviouralsubsidiariteten gruppenvarnarasom
abstraktion, konkreta,principen ihot abuses; delspotentiella ut utanatt mynnar en

uppnåddrulla redan tidigareeffekter, dels den används till upppraktiska attatt gemen-
skapslagstiftning.

genomslag i institutionernassubsidiariteten fåttEuropakommissionen ettnoterar att
Samtidigt för, principenförändringar i attityder. ävenoch lett tillarbetssätt attvarnar man

Union.för kortsiktiga målet of diluting theinstrument detframgent kan användas ettsom
Överhuvudtaget positiva ochsubsidiaritetens integrativa,mån framhållaär attman om

better takenrättfärdiga åtgärder whichjust medelkollektiva karaktär, ett att aresom
iso1ation.m såvälinnebäraKommissionen kan subsidiaritetenFörcollectively than

°’ Sff.532213002DIC 13.06.95.Bundesministeriumfür Winschaft, 110191.EA l s.-06 7ff.5322B0O2DIC 13.06.95,Bundesministeriumfur Winschaft,EA 110191.l s.-m7 ofthe Council...,Report s.
°‘ final,SEC95 731 s.
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centralisering decentralisering, där nivåerna för beslut may be local, regional,som
world-wlde.109national, European, or some cases even

Symptomatiskt för situationen Kommissionensär speciella planerings- ochatt
framtidsgrupp Cellule de ProspectiveForward Studies Unit, inrättad 1989 sinasom en av
uppgifter har analysera dethur europeiska projektet skall nå legitimitet, och i detatt
sammanhanget behandlar dels problemet hur definierar addeda European valueman
which subsidiarity, dels problemet hur åstadkommer consensus goingrespects man en

minterestsbeyond individual national
finns i dettaDet sammanhang också anledning referera den uppfattning, kommeratt som

till uttryck i Molitorrapportens inledande sammanfattning. Där bl följandesägs punktena
9 med anledning önskemålet fortsatt förenkling EUs lagstiftningsverksamhet:av om av
There will be little in the Union simplifying its legislation under the ofpurpose cover

lsubsidiarity transposition, Member States take the oppositeor course.
En strikt tillämpning betyder således också återhållsamhet på den nationella nivån, helt i

linje med kravet generell förenkling. sin förteckningI allmänna handlingslinjeröver
General proposals for action bekräftar Molitorrapporten i mångt och mycket de
åtgärder, handlingsprogram och restriktioner, kommit dominera den interna EU-attsom

redovisatpraktiken, och vilka tidigare sannolikt så,Det är Kommissionensatt rapport
subsidiariteten i november 1995 i betydande utsträckning också kommer knyta tillom att an

Molitorrapporten och dess huvudargument, inte minst några ledande tjänstemän frånsom
Kommissionen deltagit i arbetet.

hävdaAtt Europaparlamentet med sitt mycket antal ledamöter, sina mångaatt stora
parti-ideologiska3partigrupper och konkurrerande intressen nationella, regionala, utan

svårigheter skulle kunna uttrycka enhetlig uppfattning i serie frågorstora är natur-en en
ligtvis inte i överensstämmelse med verkligheten därtill åsiktsmångfaldenär för stor.—
Samtidigt detär uppenbart inför regeringskonferensen 1996 krañsamlat inför vissaatt man
uppgiftenm vilka direkt berör den institutionella makten i EU, deäven redovisadeom
ståndpunktema med nödvändighet blir uttryck för långtgående, och därmed också något
urvattnade kompromisser.

Som grund för Europaparlamentets ställningstagande institutionella utskottet den 4antog
maj 1995 resolutionsförslag, baserades på tvâett rapportörers rapport,som gemensamma

MartinusJean-Louis Bourlanges och David Rapporten, bär deras liksomsom namn,
utskottets förslag, bägge resultatet mycket omfattande politiskt jämkningsarbeteettvar av

109SEC95 731final, s.
° CdP95 0859,s.

COM 95 288finalZ, s.
COM 95 288final2, 3-5.s.

i Se Johansson1995.t ex
M ElmarBrok, kristdemokratoch två ledamöteri reflektionsgruppen,uppmanadeparlamentet deten av att
skulle undvika önskelistashopping list frågoröver och istället koncentrerasig på fåtal problem,en ett
backed by widemajority. Europe DocumentNo 6449, 4.a s.S 212.450PE slutgiltigDEL I.A. fren Or. och PE212.450f1n.Part 1.13.2FrEn Or. fren. Bourlangespan- —

medlemiär Europaparlamentetskristdemokratiska medanMartin medlemär i densocialistiska.grupp,
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liksom ibehandling i de politiskaslutlig1994. Efterbörjan i novembermed grupperna,
Utskottens röstades den Bour-tilläggsförslag,ytterligareoch med gemensamma

för,maj 1995 289 103 74den 17slutligen igenomlangesMartin-resolutionen emot,
ställningstagande införslutligaockså Europaparlamentetsblevdokumentnedlagda. Detta

och krist-blocken, socialistemastår princip de1996. iregeringskonferensen Nu stora
frågan insti-framför allt det gällernärresolutionstexten,bakomdemokraterna, om

makt.tutionemas
egentliga krav på föränd-inte någraEuropaparlamentetframförtidigare påpekats,Som

Clarifying competences,under rubrikenkorthet,principen; i attringar noterarmanav
andbe maintainedi artikel 3b, shouldproportionaliteten, bäggesubsidiariteten, liksom

applied U generella hållning, denEuropaparlamentets ärsammanfattaSkallcorrectly man
centralize when necessary.possible,Decentralize whenföljande:

grundeniRegionkommittén,förändring ävenkrav på MF ärRadikalast i sina om manav
lookedneeds besubsidiaritetenhävdarsubsidiaritet. Manhela idén med atstöder toatt

application.of its Manthe andof formulation in Treatyits noterarboth in termsterms
direktainnebärsig på de aspekter,hand koncentrerari förstavidare ävenatt sommanom

vidtaför avsikt framgentocksåchanges, harconstitutionalfordragsändringar attman
whichof subsidiaritymade thosethatappropriate action aspectsto onprogressensure lgresolutionappendedcovered by theandfound thebe Treaty notnot to so areare

dels dendokument,uttryck i två närslutnakommer tillståndpunkterRegionkommitténs
katalanskeledning denundersammanställd arbetsgruppPujolrapporten,sk avav en

Iribame ochyttrande, FragaPujol, dels det rapportöremaregeringschefen Jordi som
respektive aprildaterade den 20 21Dokumenten ärgjort å utskottetsGebauer 1:a vägnar.

1995.
så,omformuleraartikel 3b villskrivningennuvarandedet gäller den textenNär manav

ochmellan unionenden existerandeansvarstäckningfår bredare änsubsidiaritetenatt nuen
också låtastycke,till paragrafens andraföljande tilläggönskar,Manstaterna. genom

svenskspråkigakursiverat i dentilläggetsubnationella nivåer; ärsubsidiariteten innefatta
följerzmhärversion, som

överensstämmelsemedskall denibehöriggemenskapeninte ärPådeområdendär ensam
för planerademån målen denoch i densubsidiaritetsprincipen endast somagera om

eller deregionalamedlemsstaternautsträckningkanuppnåsåtgärden i tillräckliginte av av
åtgärdensomfattninggrund denplaneradeochdärför påeller lokalamyndigheterna av, gemenskapen.genomförasverkningar,bättrekaneller av

° 2l2.450f1n.Part11.Or.PE pan.
m No 193637,Europe, Documents s.

13595, 3-4.CdR s.
9 AppendixFAGht.CdR I369513695ESAGPM/ym.CdR
° 13695ESSJ-JS—Svgh,CdR s.



i sammanhangetDet är intressant finnsdet väsentliga begreppsförskjut-att notera att ett par
ningar mellan den svenska och det engelskspråkiga utformningen itexten Pujol-o2an

lDen engelska lyder:rapporten. texten

TheCommunityshalltakeaction, accordancewith theprincipleof subsidiarity,only
andin far theobjectivesof theproposedaction besufficientlyachievedby theso cannotas
MemberStates, by theregionalandlocalauthoritiesendowedwith undertheor powers
domesticlegislationof theMemberStates.

denI engelska gör ytterligare två tydliga markeringar i förhållandetexten tillman ur-
sprungsformuleringen jämför med den svenska skrivningen. Dels undviker iom man man
inledningen göra explicit hänvisning till den k gemenskapskompetensenatt grunden s som
for subsidiaritetsprincipens tillämpning, dels säger uttryckligen beslutskapacitetenattman
gäller subnationella myndigheter endowed with under the domestic legislation ofpowers
the Member State in question.

Om vi utgår från den engelskspråkiga varianten denäratt väger anmäler sigtyngst,som
fem reflektioner vad beträffar Regionkommitténs uppfattningar subsidiariteten: for detom
forsta, principen inte blir bunden till den kompetensen,att för det andra, attgemensamma
gemenskapen möjligt skall begränsas i sina åtgärder en negativ definitionom av
gemenskapens kompetens, för det tredje, den subnationella nivån inte komrpzlementäräratt
eller sekundär till den nationella ...Member States by the regions... etc, för detor
fjärde, regionala nivåer kommer före lokala, och för det femte, dessaatt subnationellaatt
nivåer måste ha någon påtaglig beslutskapacitet, till och med kanske betydandesorts
autonomi och i förlängningen normbildningsbefogenhet, för komma ifråga.atten

det tilläggsyttrande,l utskottet1:a gjorde i anslutning till Pujolrapporten, skärpssom -kursiverademförändrasoch dessa krav ytterligare; ändringarna är—

be sufñciently achievedeither by the memberStates the...cannot local regionalor or
authorities
insofar theseauthorities endowedwith responsibilities decision-makingas are or powers
under
thedomesticlegislationof the MemberState question.

Några observationer framträder; den subnationella nivåns kapacitet alternativ till densom
nationella betonas i detta dokument,än samtidigt den lokala nivån får jörsteg;mer ettsom

kastar dels ordningen local regional, och använder dels bredareman om ettor

m CdR 13695 ESAGPM/ym. Man kan också dendanska iär överensstämmelsenotera medatt texten
denengelska.SeCdR 13695EWNBHMG-J/amf, s.9.
m Närmast kuriosumkan SvenskaKommunförbundeti sitt positionspappernoteraatt infor EUssom man
fördragsöversynåtergerPujolrapportenfelaktigt i så skriver ...Member Statesand bymotto theatt man
regionsetc istället för or. SeSvenskaKommunförbundet. 1995-05-19,PM Skillnadeni betydelses.
mellandessatvåbindeord knappastär ringa.
23CdR l3695 AppendixFAGht, s.
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lyfta framallt i syftedecision-making powers,responsibilitieskompetensbegrepp, attor
lämpliga aktörer.kommunerna som

öka denaturligtvis ambitionenvälillustrerar ärskrivningamade två attVad gemensamt
skall ligga.tyngdpunkteninte enigdäremotenhetemas styrka; ärsubnationella om varman

spänningmycket starkainneboende, ochåterspeglar tydligt deniOlikheterna resonemanget
i allmänhet,bara ifinns inte Europalokalakommunala intressen,regionala ochmellan som

Överhuvudtaget Regionkommitténsdet så,Regionkommitténs hägn. ärockså inom attutan
förankrad internt.inte totaltPujolrappjorten,till uttryck i ärkommeruppfattning, såsom den

härdock kan ärnedan. Vad sägadiskuterasaspekter, attgäller deävenDet mansom
frågornaoch de närslutnatill SubsidiaritetengrundhållningRegionkommitténs radikala om

återspeglar dennedan i hög gradprövningsrättoch sekompetenskatalognormhierarki,
Länder-nivå] 5debattentyska

effektivitetmedlikaprimärtSubsidiariteten är

fåttövervägande delnärhetsaspekt tillsubsidiaritetensdragit slutsatsenharTidigare att
demokratiskaockså denemellertidNärhetsaspekten harpraktik.genomslag istarkt EUsett

iartikel Avdelning I MF.och ii preambeln A,så tydligtdimension, angessom
effektivitets-utifrånförinstrumentfortfarandeSubsidiariteten uppfattas attettsom

Subsi-medlemsstaternas.ochmaktsfarer med varandra, EUstvâjämkabedömningar
tydliga,mindremedborgamanärheten tilldemokratiska aspekterdiaritetens synes vara

närhet tillöppenhet,diskussionendel dendem störremindremed omen avsomman ser
identiteteneuropeiskadenmedborgarna, osv.

proceduriellatillämpningen denkonkretaögonblick bortom denförBlickar ett avman
subsidiaritetenvissa teckenfinnerlagstiftningsprocesssubsidiariteten inom EUs attman

symbolisktfall pågenomslag, i allaprincip fåttdemokratisksubstantive ettreell ettsom
önskvärd illustrerassubsidiaritetenapplikationbredare tpolitiskt plan. Att exses somaven

budskap propos,politiskt präglade avantuttalande i detKommissionens sommerav i 6genomslag:Maastrichtfordragetsslutligaföregår den rapporten om

by themembercommitmentof subsidiarity,full political significanceThe asa
Union,thecitizensof theof servinginstitutions find thebestandtheStates to way

needs underlined.beto

m ställningstagande,ävennöjd medkommitténssigi huvudsakhar förklaratsvenskadelegationenDen om
ochrättighetskatalogerfor medborgarekompetenskataloger,gällerinvändningar detdel närhar enman

för denfor stärktkonstitutionelli allmänhetDockrättsprövningeni Domstolen. är statusförvillkoren enman
EUsida angelägenFrån svenskRegionkommittén. är attföreslåssubnationellanivån ommanavsom

i 295,Landsting EU.kommunalsjälvstyre.Se KommunerkonventionEuroparådetsinförlivar s.aom
svenskaposition..., DenPreliminaryCommitteeof the Regions.Delegation theSwedishThe to s.

Presidiet.Regionkommitté.idelegationenEU:s
m Piepenschneider1995.1995;MaurerSet ex
m final,731SEC95 s.
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kan också betonas Kommissionen, liksom andra institutioner, vidDet upprepadeatt
tillfällen redogjort för försöken bedriva lagstiftningsarbetet underöppet öppenhet;störreatt
genomgående i utsträckning tidigare sina utkast till initiativstörre äntestar man nu genom

konsultationsförfarande, innebärdet Kommissionen bjuder in andra änatt tsom ex grupper
medlemsstaterna lagstiftningsmaterian.ha åsikter detta syfte bådeIatt utom ger man

papers.mgrönböcker vitböckergreen papers och white
Likaså själva proportionalitets- intensitetsresonemangetoch demokratiskrymmer en

dimension i meningen lagtolkning och tillämpning ofta tillåts ske på nationell nivå.att
Eftersom demokrati knyts till valet beslutsnivå, måsteoch närhet också inrättandetav av
Regionkommittén betraktas uttryck for detta, låt detett att organetssom vara nya
arbetsprinciper och inflytande fortfarande svårbedömda Kommitténoch inomär ytterst att
sig uppvisar starka och delvis förlamande spänningar mellan de regionala och lokala
intressena.

det sammanhanget det också intressantl Regionkommittén iär att notera, att
Pujolrapporten faktiskt knyter subsidiaritetens effektivitetsaspekt explicit till de demo-
kratiska dimensionema. skriver kort och principen impliesMan that the publicgott att
authorities do take action when this be done adequately and effectively by citizens.no can
Vidare hävdar subsidiariteten, del den europeiska integrationsprocessen,attman som en av

skall stärka democratic legitimacy, inasmuch avoids the creation ofa as an
excessively centralized disconnected from the problems ofEuropean ordinarypower
citizens, the closeness of the Union its citizens being of the basic of thisto componentsone
legitimacy.l28

alldelesDet uppenbart denna argumentering kan stöd för deär att ettses som
förändringsfcârslag, innebär kraftig närhetsdimensionenoch radikal satsningsom en A —

Ävenför moderera gemenskapens inflytande. Regionkommittén sannolikt inte fåratt om
gehör för sina radikala ändringsförslag i antal avseenden, torde kunna räkna medett man en
allmän, måhända försiktig och uppslutning kring principens demokratiskaänom vag
dimensioner, inte så allmänpolitiska skäl: frågorna närhet, demokrati ochannatom av om
legitimitet bildar just huvudtemat i diskussionen den europeiska integrationensnu om
fortsatta existens.

i sammanhanget också utskottets yttrande regionalaIntressant 1:a myndighetersär ang.
roll vid tillämpningen partnerskapsprincip i samband med utformningenEUs struk-avav
turfondsprogrammen. Utskottet Regionkommitténs för beredning ärendenär organ av

har med regional och lokal utveckling, ekonomiskt politiskt.göraattsom som
faktum förhuvudansvaret utforma de regionala planer, ligger tillDet att tex att som
för ambitiösa kostnadskrävande regionalpolitik åliggergrund EUs och medlemsstaterna,

kan uppfattas tydlig tillämpning subsidiariteten. Ståndpunkten hos Region-som aven

7 SEC95 731final, KOM 94 533endeligudg.30.Seävens.
X CdR 13695,s.
° CdR l7495-fln ENR-Svgh.
° Jfr 1994:321.Dock återstår oklarheter beträffandemaktfördelningenmellan olikaArmstrong stora
beslutsniväer,inklusivedelokalaochregionala.
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partnerskaps-åberopar iställetinte räcker; häremellertid dettakommittén är att man
i programarbetet.decentralistiskainfördes just för stärka deprincipen, momentenattsom

partnerskapet blir utomordentligtpraktiska tillämpningendenUtgångspunkten är att av
demokratisktbådeväl subsidiariteten verkar,konkret bedöma hurviktig för ettatt som

på dettamångt och mycket deteffektivitetsfrämjande åtgärd. ärlinstrument och som en
närhetsdoktrinen sker.prövningenegentligaområde, den avsom

blastrukturfondsreglemas artikel 4.1isk partnerskapsprincipenOm den sägs att
nationellmotsvarande åtgärder påoch stödjaåtgärder skall kompletteragemenskapens

aktörenmför samråd med nationella Deolika formerdet skallnivå... och upprättasatt
stadfást. Utskottetemellertid inte klartrolloch lokala myndigheternas årregionala

förutformning lämnar alldelespartnerskapsprincipensdärförkonstaterar stortatt vaga
framförs därförRegionkommitténs sida,och därmedför tolkning. Från utskottets,utrymme

lokala ochformelltskall revideras så den ävenuppfattningen artikel 4 tarattatt upp
stadgetextenmmyndigheter iregional

struktur-nyckelroll i utformningenmyndigheterlokala och regionalaAtt avenge
partnerskapsidénerfarenheternaRegionkommitténs budskap; ärfondsprogrammen är av

utblickspunktm fram-lokal Utskottetutifrån regional ochförhållandevis dåligahittills en
genomgåendearbetetmyndigheternas inflytande ärde subnationella överhåller svagt,att

såväl i inledandegällerKommissionen och den Detförhållande tillbåde i staten.egna
utvärderingsfasen,i den avslutandetillämpningen ochplaneringsskeden under självasom

inflytande-för illustrera hur de lodrätauppifrån-och-ned synsätttalarMan attom -
iellerdeUtifrån närhetsperspektiv borde strängt väg,går.strömmama taget motsattett

till stånd, uppfattasmån dialoger kommerjämställda. denfall någorlunda Ialla somvara
i regel för de lokalarådgivande. problemetsubnationella rollen Värst ärden mest som

aktörerna.
effekti-motiveras därför utifrån bådeoch kommunerkraftigt förstärkt roll for regionerEn

konsekvenseröverblick ekonomiskalokala förhållanden,vitetsskäl kännedom överom
medborgarna ochfolklig förankringdemokratiskäl fåroch programmenosv attgenomen

arbetet medinflytande. skall också härfår synbart Manförtroendevaldaderas attnotera,ett
uppfattas destrukturfonder överhuvudtagetfrånfå hem pengar EUs mestatt som en av

legitimitetsskapande åtgärderna.
vilja ipå gemenskapensmycket godPartnerskapsidén blir atttestsammantaget en

närhet till medborgarna.tillmötesgå kravenpraktiken
ytterligarefrågan strukturfonder,bakgrund göraSlutligen kan ettmotman, av om

subsidiarity againstställerregioner i framför allt södra Europapåpekande, nämligen att
rika ländernasutnyttjas deför subsidiariteten kommersolidarity de räddaär attatt av—

mångatill strukturfondsprogrammen. Förför minska bidragenregioner och kommuner att
erbjudna politiskafrån Bryssel blibättre änfattiga regioner detär attatt pengar

17495-fin ENR-Svgh,CdR 1-2.s.
17495-fin ENR-Svgh,CdR s.
17495-fin ENR-Svgh,CdR 4-7.s.
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kompetenser i enlighet med subsidiariteten. Inte minst bakgrund penningflödetsmot av
legitimerande kraft detta intressantär anmärkning.en

Subsidiaritet, normhierarki och kompetenskatalog
Förslagen inrätta normhierarki respektive kompetenskatalog har inte fåttatt någonom en en

svårligenstörre kan slutgiltig lösning inom for regerings-respons; man se en ramen
konferensen 1996 skall döma de uttalanden, gjorts.om man av som

Rådet subsidiaritetsprincipen har haft viss verkan i förenklande riktning,noterar att inte
minst Kommissionens granskningsarbete; samtidigt erkänner den kraftigtgenom attman
överdrivna detaljeringsgraden i mycken gemenskapslagstifiing has the ... alsopast
been due the negotiations in the Council.to

Man också flera politikområden inom MF endastnoterar Gemenskapenatt stöttsnya av
k comp1ementarity ochmeasures subsidiariteten kunnat bidra till klarareattgenom s en

Fördelning mellan medlemsstaterna och Gemenskapen. Huruvidaansvaret Öppetav man
förespråkar normhierarki och kompetenskatalog framgår inte. Intrycket ären atten manl35undviker problemet.snarare

frågaI normhierarki nöjer sig Rådet med konstatera believedlt int att att:om ex som
ltggatthe lack of real hierarchy of laws affecting the decision-makingquarters a

process. Förmodligen syftar formuleringen på det faktum, vissa medlemsländer heltatt
avstånd från sådan ståndpunkt eller avstår från drivatar saken, medan andraatten

Tysklandm Österrikemedlemmar, federala och eller enhetsstater Dan-tsom som exmark,m Frankrike och Italien, förespråkar någon form kompetensreglering, ibland iav
kombination med nonndifferentiering.en

kompetenskatalog,mReflektionsgruppen avfärdar samtidigt vill bibehållaen som man
artikel 235, inte minst för maximera flexibiliteten och de krav på förändringar,mötaatt som
kommer. utbreddEn uppfattning med undantag, samtidigt EUattsynes, vara genom

tvärtomregeringskonferensen 1996 skall tillföras kompetenser,inte nya snarare
frågal inrättandet normhierarki identifierar reflektionsgruppen två huvud-om av en

positioner: tredelat constitutional legislativeett andnonnsystem acts,en som ser acts
implementing acts utmärkt för arbetsdelning och förenkling inomett systemsom
Unionen, och uppfattar sådan åtgärd onödig komplikation elleren annan, som en som en
artfrämmande inblandning på nationell botten konstruerad idé maktdelning mellanav en om

Report of theCouncil..., Jfr Maurer1995.s.
UsJfr Maurer1995.
m Reportof theCouncil...,s.
37Piepenschneider1995:41,47, 55.
m Piepenschneider1995:77;Bundesministeriumfiir Winschaft,EA 1 l l0l9l.-
5322BO02DIC 13.06.95,s.
m Piepenschneider199589.Uppfattningarnamellandedanskapartiernaskiftardock; Maurer1995:10.sen Piepenschneider1995:71.
m Piepenschneider1995:37.
Z Maurer199523-23.
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till Unionensinte hänsyn särartsådant förslagnivåer.institutioner och Ett ta avanses
rättskälloma för-existerandehorisontellt.vertikalt Deöverlappande kompetenser, som

hävdas det vidare.rekommendationer räcker väl,ochdirektiv, beslutordningar,
beslut i konsti-Rådet fattadenormdifferentiering innebäraförespråkama skulleEnligt att

tillsammans medRådetnationella parlament,ratifikationfrågor medtutionella attav
slutligen, på be-Kommissionen,ochlegislative acts,lagarParlamentet attantar

implementeringenföransvarigmyndigande, är
detta tänkandei enlighet mednorrnhierarki inom EUförespråkarinstitution öppetEn som

nedbringaföreffektivt instrumentsådan trappaEuropaparlamentet; attettär ses somen
reflektionsgruppenlikhet meddetaljrikedomen.minska llagstiftningsvolymen och ser

Överst står skregleringar.möjlig rangordningframför sigEuropaparlamentet aven
medi enlighet deoch Parlamentetutgår från Rådetdvs delegislative acts, normer som

lagnivån.konstitutionelladenresolutionstexteni nämnsbeslutsprocedurema inteolika
ikategori, dendessutomintroducerarmaj 1995resolutionen från den 17I somen nyman

genomförandeakterm dactesellerimplementing actskallasöversättningensvenska
app1ication;m till-tolkning kanfinns inte. möjligöversättning Enbra svensknågon var

detpraxismed svensk-förordningan enligheteller Iämpningsföreskrifter motsvarar
till regering RF 8:7.sker från riksdagnorrngivningsmakt,delegeringdennärmast somav

lagstiftningen, och det,övergripandemellan denliggerregelverk,Detta somsomnya
tänktjfr 8.13,verkställighetsföreskrifter RF ärmeasures, dvs attimplementingkallas

institutionerna. Europa-de lagstiftandebemyndigandeKommissionen påutformas avav
på Parla-får inkräktahär intettydligt regleringen sättdockparlamentet markerar att

i de olikakontrollfunktioner, uttrycktapolitiskaochöverordnade legislativamentets
konsultation, etc.medbestämmande,beslutsprocedurema

i vilken Kom-kommittologi -proceduren,den existerandediskuterarSlutligen man
råd-vissaförenklasproceduren böridag;har sortersmissionen attett stort genomansvar

verkställighets-existerandededet sigavskaffas.kommittéer Här rörgivande nuom
dexécution. Dessa,ellermeasures measuresimplementationföreskrifterna som

måsteKommissionenskall beslutashierarkin akter,ned ibefinner sig längst menavav
haenligt förslaget börvilka alltidoch Rådet,Europaparlamentetkontrollerasytterst av

implementingeither forCommissonss decision and callreject themöjligheten toatt new
procedures.M6 verkakan såledesEuropaparlamentet sägaslegislativefor fullmeasures or

pålagstiftningenstyrningnormhierarki, delsdelstrack approach:for two en avenen
kunnabl i självstyrkan liggerpolitiskakommittologi-arbetet Dennivå i attlägre a

implementeringsinstrument,i centraladetaljernautformningeneller övervakautforma, av
kontroll.nedanjfrKommissionenbakbindapå så kunnaför sätt resonemangetatt om

helt självavänder sig Europaparlamentetkompetenskatalogbeträffar frågan motVad om
imåhända bra,teorin kan detbefogenheter. Ifasta förskapa gränsertanken menatt vara

3 34.10 REV l OR.es,509195 REFLEXSN s.
punkten32. 14.190.441,PE s.

5 Jfr 1995.Maurer
m Även 1995.10.Jfr MaurerNo 193637,Europe, Documents s.
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praktiken fungerar det inte. sådan fixed listEn of and memberEU State competencies
achieve.Wwould be rigid and hard Vad beträffar den k gummiparagrafen,too too to s

artikel föreslår235, den skall kvarstå i sitt nuvarande skick, endast användasattman men
sista och efterutväg, Europaparlamentets medgivande: Article 235sparsamt, som en

should only... be used last and after of the NågraEP. medlemsstaterresort assentas a
har f inom för reflektionsgruppensö arbete föreslagit Europaparlamentets krav påattramen

traktattexten.medgivande skulle införlivas i den 235 användsNär räcker det hellernya
M9inte med majoritetsbeslut, enhällighet måste krav.utan ettvara

det gäller problemetNär med kompetenskatalog inteKommissionen uttryck fören ger
någon uttalad ståndpunkt artikel skallän 235 behållas; dock villigärannat att attman
experimentera i så måtto kan tänka sig majoritetsbeslut den skall åberopas,näratt man
vilket skulle kunna öka mängden kompetens. Hållningen rimlig motav gemensam synes
bakgrund Kommissionens tolka kompetensersträvan funktionellt och kunnaatt attav
mobilisera gummiparagrafen fyra decenniers integrationsprocess hotas stilla-om av
stående eller direkta tillbakaslag. Kommissionen har den officiellt erkända funktionen

Treaty.l50guardian of thesom
Faktum Kommissionen, i alla fallär internt, diskuterat inte kompetenskatalog iatt om en

verkligheten kommer till stånd dels ändrar artikel 235 enligt dels artikel 3b,om man ovan,
andra stycket, i riktning inkludera subnationella nivåer. Det skulle i så fallmot att vara
fråga öppen katalog, innehåll efierhand. påavgörs En variant detta Jacquesärom en vars

förslagDelors först låta fastställa den nationella kompetensen, för därefter deatt göratt
nödvändig awägningama den respektive den exklusiva kompetensenom gemensamma
utifrån funktionellt betraktelsesätt. Detta knytersätt till tankenett att attmer resonera an
Kommissionen skulle åberopa artikel 235 för vidga området för gemenskapsinsatser,att

marknadenmkanske framför allt allt för skydda den inre Skyddet den inreatt av
marknaden kan emellertid ombesörjas artikel 113 Commerce clauseattgenom - -
åberopas.

Mer definitivt förespråkar Kommissionen inrättandet nonnhierarkiav en av gemen-152skapsregleringar; det hållning logisk bakgrundär är kravet på förenklingmoten som av
och demokratisk förankring, inte minst på nationell parlamentarisk nivå, också motmen
bakgrund Kommissionens för utforrrmingen tillämpnings- och verkställigav ansvar av
hetsföreskriñer.

Regionkommitténs fråganpå kompetensfördelningen inom återspeglasEU isyn om
kravet på förändring artikel 3b. inte baraMan subsidiariteten kriterium forettav ser som

shared between the Union and theexercising Member States min kursiv utanpowers

m Europe, DocumentsNo 193637,s.3 SN509195 REFLEX 10 OR.es,REV 1 36.s.
9 Europe, DocumentsNo 193637,s.
° SEC95 731final, s.
5‘ Jfr Jemeck1994a.
52Piepenschneider199526.
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ofand responsibilities all levelskriterium for sharingockså ett powers amongsom
kursiv.government min

förteckning befogenhetema powers mellanRegionkommitténs synvinkel ärUr en av
subsidiariteten; villdärför för tillämpningenmedlemsstater braUnionen och dess manav

efterdemarkationslinje med hänseende på olika kompetenserdefiniera klarhelt enkelt en
fordragstextenminom de angivitsUnionen kan handla gränser,tysk modell, så att avsom

forföreställningsvärld det sig negativt definierad kompetensRegionkommitténs rörI om en
avskildhet mellanfederalistiska skola betonaranalogi med denGemenskapen, i som

denGemenskapens kompetens den blir överpolitisk-administrativa nivåer; är närsom
klarlagtsm flerasammanhanget det ocksånivåns befogenheter l är värt nämnalägre att att

helt och hållet.subnationella vill bort artikel 235aktörer ta
framförhandlade demarkationeninomintressant den EU-ramenkanDet attatt noteravara

subnationella nivåer; vill helt enkelt inte EUinte skall inkluderakompetenser attmanav
befogenheter fördelas,hur subnationelladelaktigt i bestämmabeslutssystem är att ensom

närhetsprincip.betraktande subsidiaritetenframstår logisk ihållning enav somsom som
får inom de enskildasubsidiariteten idé genomslagemellertid väsentligtDet är att som

politisk hävstång: därförsubsidiariteten ämnarjfrmedlemsstaterna resonemanget somom
subsidiariteten inom dettillämpa applyRegionkommittén uppfordra dem att egna
authorities.l55local Parallellt dettheir regions and ärterritoriet så den inkluderaratt own

for kunnaRegionkommitténs ställning i beslutssystem, just värnastärka EUsviktigt attatt
detta kommitténs möjligheterminst gällerregionala och lokala intressena. Intede attom

efter beslut.kontrollarbetet, såväl förei självadelta som
på kompetensuppdelningar starktviktigt ärdetta detär ärNär notera attsagt att synen

regionala ochmånga företrädare för desjälva verket förefaller detkontroversiell; i som om
fastställdaRegionkommittén, starkt kritiska till tankenbl inom ärlokala intressena, a

skall också påpekasden bristande flexibiliteten.med hänvisning till Detbefogenhetsgränser
avvisas Regionkommittén.kompetenser,kataloger, med detaljerade listor överatt avrena

uppnårdiffusa härigenomviktigt meduppfattas generellt gränserDet sett mansom —
minimiMöjligen kan här tänka sigpotential i förhandlingarna.politiskstörre man en

for EU-nivân.kalender
nonnhierarki; rimlig tolkninguttryckligen fråganRegionkommittén diskuterar inte enom
legislativabegränsningar för de kompetenser,sådan skulle innebärakan att som nuvara, en

bidra till ökad självständighet hosmedan den skullehos de tyska delstatema,finns t enex
ifallet, blir omöjligt kommaså det överensi vissa EU-länder. Omkommunerna attvore

Region-kontroversiella frågan inominom Regionkommitténs Denfrågan mestram.
problemet med den rättsligastruggled point gäller dock pröv-kommittén most
nedan.given. behandlasningsrätten och till den Dettaärvem

‘S’ 13695ESAGPM/ym,CdR s.
m l993z3f.Jfr Johansson
S5 särskilt viktigtgenomslagfor subsidiaritetenpolitiskt ärCdR 13695 ESAGPM/ym, Ett mots.

inforlivainre angelägenheter,låta regleramedlemsstaternasbakgrund svårigheterna EU atttatt ex genomav
lokal självstyrelse.Europarådskonventionenom
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Kontrollfrågan centralär

fråga införEn central regeringskonferensen 1996, bl utförligt diskuterad reflektions-ia
interimsrapport, hur kontrollenär subsidiaritetsprincipens efterlevnad igruppens av

I56fortsättningen skall utformas.
finns idagDet i princip två tillvägagångssätt för granskning, före beslut ex anteett

och efter beslut ex post; det förra betyder Kommissionen ärende enligtprövarett att ett
tidigare diskuterade kriterier, också naturligtvis konsulterar Parlamentet ochattmen man
Rådet inom för det inter-institutionella samarbetsavtalet. Kontroll i synnerhet denramen av

innebär egentligen politisk bedömning rättslig materia. Därmedtypensenare en av en
inträder också uttalat politisk stymingsfunktion; granska och eventuellt ändraatten genom
förslag till lagstiftning har institutioner Rådet och Europaparlamentet samtidigtny som

riktningsvisare för önskat framtida beteende, något sedan kan bekräftasangett etten som av
själva beslutet.

andra alternativet,Det implicerar rättslig bedömning i huvudsak politisksom en av en
materia, innebär EG-domstolen vid någon tidpunkt kan komma tillämpningenprövaatt att

subsidiaritetsprincipen.mav
frågor,De väcks inför regeringskonferensen gäller hur formerna och villkoren försom

såväl förhands- efterhandsgranskningen skall utformas förfmas,och eventuellt medsom
ytterligare proceduriella inslag.

reflektionsgruppensl diskussion har några huvudlinjer utkristalliserats. En utökad
förhandsgranskning skulle kunna bestå i de nationella parlamenten får ökad roll,att en en

mandat bedriva political supervision. välbekantDetta är i såväl dansksorts att ett tema
debatt;svensk de danska erfarenheterna med kraftfullt Europautskott i Folketingetettsom

har delvis stått modell för de svenska strävandena öka det parlamentariska inflytandetatt
EU-frågomalssöver En intressant randanmärkning i sammanhanget Europa-är att

parlamentet för del söker inspiration från just de nationella parlamenten och deras valegen
metoder för hantera kontrollfrågoma effektivt.attav mer

formEn ex ante-granskning skulle införandet det, kallarannan av vara av man en
sunset clause; innebärdenna Kommissionsforslag måste dras tillbaka, det inteatt ett om
blivit behandlat Rådet och Europaparlamentet inom viss given tidsperiod, år.t ettav en ex
Bakgrunden till detta förslag bl anhopningen ärenden i påär behandling; förväntana av
närvarande finns det så många väntande frågor pending proposals inte riktigtatt man

vad skall med dem. Förslaget har dockgöra stark kritik inom medlems-möttvet man
kretsen, och det för förstatvå skäl; det det inte givet den kvalitativtär att mestav
högtstående lagstiftningen inom gemenskapen genomgående den har diskuteratsär som
minst, för det andra skulle sådant kunna förskjuta maktbalansen till Kom-ett system
missionens nackdel it would weaken Commissionsthe prerogative of proposal.

I56SN509195 REFLEX 10 REV 1OR.es, 36-37.s.
l Quitzow1995:63.Se Hallströmäven 1992.

Jfr Jemeck1994b;Jemeck Hcgeland1995; Mattsson1995.
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inte hunnit behandlas i reflektionsgruppens interimsrapport,förslag, ännuEtt annat som
nationellaParliamentary Advisory Committee från deinrättandet High-levelär av en

application of thedet fråga correctmed uppgiftenparlamenten avgöra äratt om om en
förslaget skulletime legislation proposed. Enligtprinciple of subsidiarity each

konsultationsplikt.Kommissionen ha
Edinburghdeklarationensreflektionsgruppen föreslagitSlutligen har medlem atten av
lagstiftning, skulleprimärrätt; på det viariktlinjer skall sättet,allmänna status manav

sakområdenagemenskapshandlingar, vilket exempelvis fallet medbruket ärbegränsa av
finns inteoch Någon reaktion från reflektionsgruppenutbildning, hälsa kultur. ännu

styrmedel och lag-den svåra avvägningen mellan politiskaredovisad. Frågan berör dock
stiftning.

Emellertid den kutökad kontroll ante. har aspekterSå långt förslagen ex som
i domstolsregi också diskuterats flera aktörer.efterhandskontrollen ex post av

slagkraftig reglerna förförhandskontroll skulle bliEtt är attattargument mer omen
föra talan utvid-förändras,anhängiggöra ärende vid Domstolen rättenatt atttett ex genom

tidigare under åretEuropaparlamentsledamöterna i reflektionsgruppenSå har de tvågas.
med kompetens-nationella parlamenten för undvika problemettanken delanserat attatt

before of Justicefå möjligheter bring the EU Courtkataloger skulle att oncases
Bourlanges,i60subsidiarity,59 förslag behandlades och stöddes rapportörenett som av—-partigruppen, fallit bort och därför intesocialistiska sedermeraliksom den sommenav

talas det partnerskapkrav i den slutliga resolutionstexten. Därfanns ett snarare omsom
Europaparlamentetléznationella parlamenten ochmellan de

införföreslås EuropaparlamentetsprövningsrättalternativMöjligen attettsom
institutionersl liksomövriga har Europaparlamentet,Domstolen skall likställas med Nu

nämligen endastbegränsad föra talan vid Domstolen,Europeiska centralbanken, rätt atten
kuriöstangelägenheter their prerogatives. Ettsyfte skydda sina toi att protect meregna

särskild subsidiaritets-sidan det, förespråkar inrättandetförslag å andraär som av en
från varje medlemsland. inrättningparlamentariker Dennakammare, sammansatt nyaav

subsidia-lagförslag för bedömning. Frågorautomatiskt föreläggas alla rörskulle somnya
ofskulle sådan ordning no longer be referred the European Courtriteten med toen

Justice.164
från svenskförslag, slutligen, särskilt intresse, inte minstRegionkommitténs värtär en

de regionala intressenakommunal horisont. Kommitténs utgångspunktregional och är att
kontrollarbetet. vill komma in i deflytta fram sina positioner i Förutommåste att man

fallet be deeplyförberedande helt vad ...mustsätt än ärstegen ett annat som morenu

l 6449, 4.Europe, No s.
° 211.920A Or. Fr,PE Fr. s.-m förslaginnebär denationellaparlamentenskall kunnainitial Approach..., SocialistemasAn att ageras.

sådanöverklagningsrättultra vires den,kompetensharkränkts EUsinstitutioner;derasnär motsvararav en
Europaparlamentetharidag.
62EuropeDocuments No 193637, 8-9.s.
63EuropeDocuments No 193637,s.
°‘ 212.450.fin. III, 62-65.PE Part s.
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be brought intoapplication of the principle of subsidiarity andinvolved in monitoring must
Kommittén efter få överklag-the C0mmissi0nof the work done by strävarthe heart att

utsträckning den fKlagerecht hos Domstolen iningsrätt ex post som som nsamma
och Europeiska Centralbanken.gäller för Europaparlamentet

Regionkommittén idag. sådan reform,finns inte överhuvudtaget för EnNågon sådan rätt
utrustade med legislative powers,omfatta vissa subnationella enheterockså skullesom

förslaget konstitutionelltemellertid följdriktig konsekvensbetraktas närmast attavsom en
3b.m5artikel Subsidiariteten blir härmedsubnationella nivån ändrastärka den attgenom

politisk.juridisk principbetraktad änmer ensom en
initiate annulment proceedings det ocksåföljd kravet prövningsrätt ärSom en av

Två tillägg det förstaändra artikel tredje delen, i MF. är:logiskt 173,att anges;

under conditionsin actionsbroughtThe shallhavejurisdiction theCourt same
andthelçgmmitteeof theby Parliament,theEuropeanBankthe European

prerogatives. min kursivfor the of protectingtheirRegions purpose

följer:andra tilläggsförslaget lyderDet som

actionsbroughtby theCommitteof the Regionsshallalsohavejurisdiction
of principleof subsidiarity,andin actionsbroughtbyagainstviolations the
legiösjative beaffectedby regulation,theregionswhose powersmay a

decision.directiveor

för subnationella aktörerändringsförslaget överklagningsrätten ärInnebörden är attav
legislative ståndpunkt den svenskabegränsad till regions endowed with powers en

delegationen starkt sigvänt emot.
delstater,betyda, endast tyska Länder, österrikiskarealiteten skulle förslagetl att

ifråga. enlighetbelgiska regioner skulle komma I medregioner spanskasamt autonoma
solidariteten och hela cohesion-subsidiariteten hot motresonemanget ettom somovan

för skulle utnyttjas just starkahar uttryckts prövningsrättendet attprogrammet avoro
fattiga. Nord-Syddimension inom kanregioner för slippa betala till de Denna EUatt

just de rikade facto till övervägande del hamnar hosytterligare skärpa prövningsrättenom
regionerna.

dessutom omöjliggöra för kom-föreslagna fördelningen skulleprövorättenDen av
låtanaturligtvis inte kanpå hand. härArgumentet är attatt manmunerna agera egen

till tillgodose kommunernas kravsamtliga kommuner Domstolen. FörEUs 79. 000 attav
for EuroparådetsRegionkommittén också skulle verkablev kompromissen den, attatt

CdR 13695, 4-5, 10.s.
° CdR 13695, 10,punktens.
[67CdR 13695, 10,punktens.
l68 ingressen.CdR 13695, l0, punktens.
m responsibilities svenskaförordadeföljande skrivning and local authoritieswhosc ..... Se DenMan :
delegationen regionkommitté,i EU:s s.
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l

konvention kommunal självbestämmanderätt l0cal charter skulle införlivas i denom
traktatstextenmnya

Regionkommittén hamnar i och med sitt förslag iprövorätten ellersorts sorterar-om en
keeper funktiongate det gäller släppa framnär ärenden principiell innebörd. Enatt av

möjlig ärendegång skulle kunna de nationella intresseorganisationema, iatt texvara
Sverige och Landstingsförbunden,Kommun- får och vilkaavgöra ärendensortera som
skulle kunna vidare till Regionkommittén för bedömning.

Slutligen skall det påpekas, Regionkommitténs hela agerande uttryck föräratt ett
ambitionen öka den makten inom Istället förEU. endast fungeraatt att ettegna som
rådgivande vill antingen ha institution, eller få till stånd ändringstatusorgan man som en av
artikel 175, berör medlemsstaternas och övriga EU-institutioners väcka klaganrätt attsom
hos Domstolen för den händelse Europaparlamentet, Rådet eller Kommissionen i stridatt

åtgärder.mfördragmed detta underlåter vidta Förslaget innebär, Regionkommitten iatt att
institutioner...msåfall har gemenskapens övrigarätt handla. På det sättetattsamma som

Regionkommittén en roll i tillämpningen principen kan liknas vidger man av som en
bevakamunderdomstol med uppgift subsidiariteten.att

° CdR 13695,Jr 12,punkten12.s.
m Europafördrag, artikel192, 175.s.
m Europatördrag, artikel192, 175.s.
m SvenskaKommunförbundet,



EG-domstolen och
Överklagningsrätten

rättsprövning och EG-domstolens roll. Domstolen harSlutligen frågan subsidiaritet,om
subsidiariteten i Maastrichtfördragets mening. Enligt flerainte tagit ställning tillännu

med Domstolen förr eller tvingas tillbedömare måste realistiskt räkna att ettsenareman
enkelt dess plikt falla avgörande för den händelseställningstagande det heltär att ett ett- bord.m kan dock dröja, flera skäl. detfall hamnar på dess Det komma Ett äratt av

arbetstekniska.
Enligt de uppgifter, Rådet redovisar råder det ärende-trängsel hos Domstolen. Sersom

till tidsperioden har antalet vilande fall ending cases legat omkring1990-1994man
75Vidare konstaterar500 1990 antalet högst 583, 1994 högst 494. attmanvar som som

Courtsslowing-down in the judicialarbetstakten sjunkit relativt Theresett. was a-
of and statistics shows that the settlesactvities in 1994. jämförelse input CourtEn outB161t

fewer receives the period.thancases over same
huvudfråga aktualiseras vid prövning, den den arbetsbördanDen trots storasom en om

komplicerade fråganinfaller, bl kriterierna i enlighet med artikel 3bär hur använts. Den ära
gemenskapshandling bättrehär hur på rättslig kan avgöra är änväg enman om en

nationell EU-dimension tillför k added value eller inte kanåtgärd, dvs manom en s - —fcre1iggermjuridiskt verifiera effekter kan gälla intensiteten isådana Ennär annan
åtgärderna, tredje gränsdragningen mellan exklusiv och kompetens skallhur gemensamen

avgöranden, där politiskaalla fallen blir det fråga kompliceradeupprättas. 1 tre om
för skulle kunna tänka sigbedömningar oundvikligen spelar in. hur DomstolenPrognoserna

den uppfattats integrationsförespråkare ochhandla varierar. Samtidigtatt som ensom
landvinningar, beskrivs den år någotdärför gemenskapensvärnat senare som merom

8signalemaiförlyhörd de politiska

174 Müller-GraffJfr 1994:l 8-20.
m ofthe f, 59.Report Council...,AnnexV s.
m ofthe f, 58.Report Council...,AnnexV s.
177Quitzow Müller-Graff 1994:20-21.1995:55; ävense
178 för anställningnyligen förkunnadedomen förtursrätt kön vidMöjligen kan densägaatt snarareman om

sådantolkning.motsägeren



subsidiaritetsprincipen, dualistiska ändåbakgrund sin karaktär, primärtMot att trotsav
därför på intet från i rättsligatolkas i närhetstenner kan bortse Domstolen sinsätt attman

principens svårtolkadeprövnlin vägleds politisk följsamhet, inte minst i grundenav en pga
judiciell strikt inteprövning subsidiariteten i mening kan dock uteslutas,Ennatur. merav

will field of publicexempelvis i riktning ökad integration there hardly be policymot any-
plausible offor which will be possible demonstrate connection thenot to guaranteetoa

of services and capital objectives offree goods, and thus themovement to corepersons, w
Union.the European

Å andra sidan kan EG-domstolen den amerikanska Domstolen,Högsta somagera som
avstått från konstitutionellt den federala nivånssedan 1937 medvetet begränsaatt

commerce.mi fråga Domstolenlagstiftningsmakt interstate Vad det handlar är attomom
följsamt överlåter regleringsrätten till lagstiftande, politiskapolitiskt och i princip deagerar

också möjligen praxis vid sininstitutionerna. kan här DomstolensMan notera att
låtit influeras subsidiaritets-granskning ärenden gällande fria varurörelser sigtexav av

slagmidéerbetonade allmäntettav mera
då sannolikheten i subsidiaritetsfrågorskall bedöma för talanHur över-att enman

sådan talan Domstolen inte Vadhuvudtaget väcks vid Domstolen kanUtan agera.en
sannolikt någon enskild sådan väckerbeträffar medlemsstaterna det mindreär attnog

för få till stånd rättslig prövning principen. fortsattfrågan hos Domstolen just Enatt en av
förhandsgranskning,flexibilitet i uttolkningen, bl med hjälp utbyggtett systemmeraa av av

säkerligen föredra politisk synpunkt. politiskt handikappandeAtt väntaär att ettur
domstolsutslag, dessutom kan delvis överspelat politisk synpunkt det välnärsom vara ur

förefaller inte politiskt attraktivt. medvetet söka lösning via mycketkommer, Att en en
under tiden innebär låsning eller riskerar skapa politiskutdragen attprocess, som en

centralförlamning i fråga, kan svårligen tänkas, allra minst problemet platsupptaren om en
på den politiska agendan.

får ihåg medlemsstaternas positioni självakomma EU-systemet,Dessutom att trotsman
svag 3komplexitet, ingalunda genomgående Så länge kan balanseradess är man

gemenskapsåtgärder med andra instrument, ömsesidig för nationellatex acceptans
föredra.åtgärder, den nuvarande ordningen med politisk jämkning och förhandlingär att

hosHittills har dock benägenheten erkänna andra medlemsländers åtgärderstaterna att som
fullgoda varit begränsad.

Även betydligt fler riskerna för återgångvid situation, där har medlemmar, och därEUen
euro-skleros påfrestningar variabel geometri, i olika hastigheter,till och andra Europa

rättsliga mindre attraktivt för slita internaå Carte det medletEuropa mm, ettsynes
principiell karaktär. har i den internationella politiken helt enkelt inte itvister Staterav mer

° Müller-Graff 1994.
‘° Scharpf1994:223.
‘ Scharpf1994:2233.
‘ Quitzow 1995.
m Jfr Jachtenfuchs Kohler-Koch 1995.



allmänhet föredragit rättskipning arbitration framför politiska uppgörelser, så länge
förhandlingsvägen stått Öppen.

Hur det då med deär regionala och lokala aktörerna och deras vilja förmågaoch att~ -
väcka talan För närvarande har de ingen till självständigrätt domstolsprövning.
Regionkommitténs förslag på denna punkt heller inte ha några utsikterstörre fåattsynes
stöd vid regeringskonferensen. Situationen fn sådan,är reflektionsgruppen enhälligtatt
avslagit förslaget med hänvisning till kravet på nationell suveränitet. åberoparMan just
subsidiaritetsargumentet, nämligen questions relating internal should be dealtatt to powers

State.mwith national level within each Member Dessutom det så, flerat är länder,att
däribland Sverige, i grunden ställer sig skeptiska, dels till idén rättsprövning, dels tillom
villkoren, under vilken sådan prövning skulle ske i enlighet med Regionkommitténsen
förslag.l85

l Sverige lagprövningär inte utbredd företeelse. Praxis är den rättsligapost göraattex en
lagrådetmprövningen Samtidigt har domstolsprövning vunnitante, visst insteg.ex genom

Skulle den bakgrunden kunna tänka sig antingen den svenskamot ellerattman staten
någon svensk primär- eller sekundärkommun skulle gå till EG-domstolen åberopandes
subsidiaritetsprincipen for få igenom sin linjeatt

detNär gäller svenska detär ganska osannolikt den skullestaten, dom-attnog
stolsvägen for komma till frågormed relateraderätta till den kommunala självstyrelsen.att
Staten besitter idag tillräckliga instrument i form Riksdagens lagstifiningsmakt.av

detNär gäller svenska kommuner kan bilden något annorlunda Både Kommun- ochut.se
Landstingsforbunden potentiell domstolsprövning hävdaväg sinaattser en som en
intressen särskilt i for självstyrelsen principiellt viktigamot staten, ärenden. Samtidigt ser

också riskerna; domstolsutslag kan mycket väl innebära inskränkningarett i den regio-man
önskvärdmnala och lokala självstyrelsen i omfattning inte Kommunförbundetären som

Möjligheten låta EU ställning till frågornoterar decentraliseringsgrad,att att ta som ser-
vicegrad, avgifter kan följa konsekvens domstolsinflytandeetc översom en av

organisation.]88medlemsstaternas inre Ett via domstolsvägen förhindrar lokalsystem som
anpassning och begränsar handlingsfriheten inteär attraktivt svensk kommunalur
synvinkel.

finnsDet risk domstolsprövning får medatt sammanvävdaett systemman genom mer
idag.l89nivåer och därmed oklarare befogenhetsgränserän än vad gäller kan dockMansom

inte utesluta domstolsprövning kan den enda till buds ståendeatt möjligheten fören vara en
lokalmakt, hårtär trängd statliga regleringar, det gäller inskränkningarnär i dentsom av ex
kommunala beskattningsrätten.

n SN509195 REFLEX 10 REV 1OR.es, 37.s.X5Se SvenskaKommunförbundet.t ex
m Stjemquist1987.
WSvenskaKommunförbundet, Landstingsförbundet,s. s.RKSvenskaKommunförbundet,s.
WJfr diskussionen denkommunalasjälvstyrelseni Jemeckl994a: 145-148.om
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kompetenstvisterför lösasig domstolsalternativetockså tänkaMöjligen kan attman
vård och äldreomsorg. Meni frågor röranderegionala aktörer,mellan lokala och t ex

rimligen iriskeras intesjälvstyrelsens landvinningarsvenska lokalaåterigen: den en
europeiskai ljuset densvårbedömt, ochutfalldomstolsprövning, är som avvars

itvingas askan elden.därför innebäralokal autonomi kanmångfalden att man urav



Epilog

Det politiska bruket begreppet subsidiaritet används för karakterisera relationenattav
mellan olika maktsfárer. Generellt kan hävda detta tänkande baseras på fyrasett attman
huvudsakliga utgångspunkter; den första innebär maktbefogenheter, i fallalla till ickeatt en
ringa del, måste regleras och i formellaavgränsas jfr diskussionen norrnhierarkitenner om
och kompetenskataloger, den andra avgränsningen mellan maktsfárer och politiskaatt
identifikationer sker utifrån territoriella kriterier, den tredje det politiska intresset äratt
väldefinierat och urskiljbart, på den nationella, regionala eller lokala nivån, ocht ex
slutligen, följd de övriga, den politiska verksamheten kan ochatt styrassom en av
koordineras inom dessa ramar.

Ett drag för utgångspunktersamtliga nationalstatens geografiskaärgemensamt att
utsträckning för diskussionen,utgör vi studerar utbredningenoavsettramen om av
övemationella eller inomnationella maktstrukturer. territoriella forDet perspektivet tanken
till eller mindre tydliga gränsdragningar mellan olika politiska sfárer. I vissa ärmer system
de relativt tydligt åtskilda från varandra, i andra de sammanflätade,är i fallettmer som ex

samarbetsfederalismf190med Tyskland och dess k Såsom analysen hittills visat, förss
diskussionen subsidiariteten inom i ungefärEU dessa Annorlunda uttryckttermer.om
skulle kunna den kretsar kringsäga olika varianter k territorial govemance.att av s
Frågan huruvida i huvudsakEU mellanstatligt samarbetsprojekt ellerär semi-federalett en

i vardande i grunden typisktär for dettastat sätt att resonera.
Anlägger emellertid informellt och icke-territoriellt bundet perspektiv påettman mer

maktfordelningen inom EU träder andra på densynsätt europeiska integrationen fram, såväl
det gäller drivkrafternanär utfallet integrationsprocessen. studeraFör detattsom av

fenomen, i den politiska analysen skulle kunna kalla functional govemance eller-govemment,mgovemance without blir andra metaforer deän territoriella nödvändiga.
Nätverket sådan,är de transnationella samspelsrelationemaen en annan.

förIstället betrakta EU avskilda, delvis och interntatt ett system autonomasom av
koordinerade beslutsnivåer i samverkan med varandra, kan det mycketettman se som
komplext, flerskiktat och tätt ocksåsammanvävt, på alla ledder perforerat därsystem,men

antal politiskaavsevärt och andra aktörer sig fritt de politiskaett rör över och territoriella

9 Jfr Scharpf1988.
m Jfr Rosenau Czempiel1992.
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individuella, sakspeciñka intressen. Möjligheternavägledda mångfaldgränserna, attav en
traditionella starkt begränsade,och koordinera dessa med instrument är oavsettstyra

företag.form enskilda individer, intresse-politisk nivå. många tusentals aktörerna, iDe av
regioner fl bildar och upplöserorganisationer, partier, lobbyister, stater, m samar-

frågor i funktionellt baserade nätverk, till vilkabetsallianser efter behov och driver sina
reglerat]tillträdet sällan formelltär

infonnellttala betydande mångfald justEU-sammanhang skulle vi kunnaI om en av
forockså for förhandlingar och därmeduppbyggdapolicy networks, utgör arenorsom

maktutövningm sådanaresultat den snabba framväxteninformell politisk Som ett av av
också auktoritetsrelationer och identiteter; dessagränsöverskridande nätverk uppstår nya

tradi-tillhörighet nation, region och därmedinte primärt på territoriell osvbaseras
samhörighet. Vi fårpå professionell, ideologisk ellertionella politiska intressen, utan annan

fält, ochtransnational communities inom mycket bredavi skulle kunna kalla fördet som
dessa formerVad sker helt enkeltden klassiska statssuveräniteten. är attutmanar nyasom

politikensida vid sida med traditionella. Resultatet ärför politisk organisering lever attmer
och grupperingar.sig korstryck mycket olikartade intressen Attständigt befinner i ett av

knappast miss-den medeltidenkarakterisera detta politiska ärmönster som nyanya
visande, tvärtom.

koordineringm och mobilisering kankraftfull politiskProblemet dock hurär en
bestående polyfona åsikter,foränderligt och turbulentåstadkommas i ständigt systemett av

inledningsvis diskuterade problemetflerskiktade identiteter. Detdivergerande intressen och
kompliceratblir ingalunda mindreeffektivitet och politisk legitimitet i EUmed demokrati,

bakgrund.%sådanmot en

m Köhler-Kochutifrån perspektiv, Jachtenfuchsutomordentligtintressantanalys EU dettaFör seaven
1995.
m Jfr 1995.Peterson
m Jfr HaalandMátlary 1995.

ScharpfSe 1994.
96Jfr Mátlary 1995;Kelstrup 1995.Haaland
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