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statsrådetTill HellströmMats
konferensMaastrichtfördraget under 1996 sammankalla medEnligt skall EU-ländema en

undersöka vilkaregeringar. Konferensen skallföreträdare för medlemsländemas
mål stårändras för de angivna där skall kunnabestämmelser i fördraget behöver attsom som

också siktefördraget skall med EU skalluppfyllas. Den här ägaöversynen attav rum
Östeuropa.främst i Central- ochutvidgas med antal länder vill bli medlemmar,ett som

årsinför 1996parlamentarisk utredningRegeringen tillsatte den 9 1995mars en
96-kommittén.Kommittén har antagit EUregeringskonferens Dir. 1995:15. namnet

Övriga Beritledamöter Andnor s,Ordförande riksdagsman Björn Sydow s. ärär von
LöfstedtLennmarker Berit s, HelenaBirgit Friggebo fp, Siv Holma Göran m,v,

Sandberg-Fries s, StenNilsson Odell kds, Marianne Samuelsson mp, Yvonnec, Mats
Tolgfors m.

departementsrådetingår Ingrid Larén Marklundkommitténs sekretariatI
och redaktör Anders Bollinghuvudsekreterare, docent Gullan Gidlund sekreterare

pressekreterare.
sakfrågorlåta utredningar viktigare kanKommittén har uppdraget dels göraatt somom

offentligaregeringskonferensen, stimulera den debatten kringkomma behandlas vid delsatt
åsiktsriktningarhuvudfrågor företrädare för olikaregeringskonferensens och attutrymmege

för sina uppfattningar.argumentera

Expertuppsatser

givit inom främstför första huvuduppgiften har EU 96-kommitténInom den experterramen
analysera antalstatsförvaltning, universitet och forskningsinstitut i uppdrag närmareatt ett

frågor regeringskonferensen. En viktigviktiga komma behandlas underkan attsom
målsättning kompetens i Sverige kring EU:smed expertuppdragen har varit byggaatt upp en

förhållandeframtidsfrågor till övriga medlemsländer och EU:s-inte minst istora
utredningsfält.Därför ganska brettinstitutioner. har det krävts ett

frågekomplex:gäller i huvudsak följandeUppdragen
insyn öppenhet,och-

såväl genomförande bl.a. behovenframtida utvidgning konsekvenserEU:s avsom- -
små andra maktrelationer,anpassning, relationerna mellan och ochstora stater

subsidiaritetsprincipen,-
och de nationella parlamentens roller,den demokratiska kontrollen Europaparlamentets-

effektiviteten i beslutsfattandet,maktbalansen mellan institutionerna och
fördrag,möjligheten EU:sinstrument för legitimitet folkomröstningar och sägaatt upp-

EU-medborgarskap och mänskliga rättigheter,-
miljöpolitik,-

-jämställdhet,
regionalpolitik,-

15-1349



sysselsättningspolitik,-
utrikes- och säkerhetspolitik,gemensam-

frågor.rättsliga och inrikes-
Sammanlagt kommer tjugo den tiden.närmasterunt expertuppsatser att presenteras

innehåller tvåFöreliggande skrift första, komplexitet, författadDen EU:s äruppsatser. om
professor Janerik Gidlund, UmeåStatsvetenskapliga institutionen vid universitet. Denav

andra, maktbalansen mellan EU:s institutioner och medlemsländemas ställning, ärom
författad docent Göran Lysén, juridiska institutionen vid universitet. FörfattarnaUppsalaav

innehålletsjälva för i uppsatsema.svarar
Följande skrifter ocksåmed har givitsexpertuppsatser ut:
SOU 1995:123, Subsidiaritetsprincipen i Jemeck.EU Magnus-
SOU 1995:132, Utvidgning och samspel. östintegration historisktEU:s och ekonomisktur-

ÅkeFörhållandet småstat-stormakt:perspektiv. svenskt identitetsbyte Mikael af Malmborg,
Andersson,E Bengt Sundelius.

Andra skrifter

Vid sidan småskrifter,kommittén serie i allmänexpertuppsatsema utav ger en som mer
form problemområdenolika inför regeringskonferensen sammanfattarochpresenterar
seminarier och hearingar kommittén skrifterDessa gratis och distribuerasärarrangerat.som
bl.a. till landets åttaalla bibliotek. Hittills december 1995 skrifterhar Degetts ut.
behandlar EU:s andra och tredje pelare, unionens framtida utvidgning och EU-ämnen som
institutionemas Någrainför regeringskonferensen. skrifter sammanfattarrapporter
seminarier och hearingar kommittén arrangerat.som

Stockholm i december 1995

Björn Sydowvon
Ordförande i 96-kommitténEU
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Abstract

complexity, efficiency, multilevelwords: chaos,Key
community, issue networks.policygovernance,

which defined multilevelUnion unique complex beThe European EU system ascana
exist in betweenfeature of complex that theyA typical systems zonea narrowgovernance.

organizations, and chaoticand intergovernmentalstable simple systems like states
of complexity generallyThesystems, which tend disintegrate.to consequences are

level of legitimacy.decreased inefficiency, dead locks, corruption and lowpredictability,
of number of formalof increased the ininstitutional complexity EU hasThe termsover years

ofdiscussed changesheterogenity Thenumber of rules and formal procedures, etc.actors,
complexity of EU.conference tend severely increase theintergovernmentalEU the toat

chaotic situation.faces possibility of developingGiven proposed disturbances EU thethese a
of the thatcondition for the political sustainability EUconclusion thatThe a necessary

increase. Theall, be allowedits overall complexity should be reduced and, above tomust not
balancedleading complexity bethat institutional changecorollary mustto moreevery

reducing the complexity.other changes



bysantinskaDen
komplexiteten 1

unionenEuropeiska

Janerik Gidlund

i enlighetlämnas vidare till de högre domstolarna, med...
domstolskansliemavad den oavbrutna cirkulationen mellan

till detfordrar, kommer tillbaka de lägre och pendlar sättet
fram mindre svängningar, medoch tillbakamed ochstörre

stockningar. oberäkneliga.och mindre Dessastörre vägar är

Kafka, 1935Franz Processen,

Inledning

införSom nyvald ordförande i kommissionen höll Jaques Santer tal i London The Con-ett
långtgående Europaför-federation of British Industry. Santers bedömning vi harrätt attvar

svårtsådan komplexitet Kafka haft beskrivadrag bysantinsk skulleäven attattav sann
dem. från kommissionen erfarenheterna MaastrichtfördragetI aktuell utvärderingen om av
framhålls: Europafördragens tillsam-Komplexiteten i struktur och EU:s beslutssystem är,

handikapp.2bristenmed den allmänna öppenhet, uppenbaramans
uppenbarligen komplexitet allvarligt problem iSanteroch kommissionen betraktar Eu-ettsom

ropeiska unionen framställs kafkamässig politiskt invalidiserad.EU. Organisationen ochsom
Synpunkten originell. allmän uppfattning i sällsyntinte Det Europa EUär är äratt ettnog en

svårförståeligt byråkratikritikenkomplicerat fenomen. sedvanliga tordeoch Mycket den EUmotav
Även avståbildade européer tordehandla dess komplexitet antalet eurokrater.änsnarare om om



från särskilda förberedelser redogöra för vad med medbeslutandeprocedurenatt utan som avses
eller kommittologin i EU, eller vad syftet jordbrukspolitiken CAP.medännu värre, ärsom
Frågan någonnaturligtvis detta spelar roll. européema skaffa sig praktiska in-Kanär om samma

något ändåställning till EU till mobiltelefonen; användbart outgrundligtärsom som men
frågor:I denna skall jag försöka besvara följande innebär komplexitetVad Huruppsats

förhåller Påsig komplexiteten till den politiska integrationen i Europa vad kan komplexitetensätt
påverkas årshanteras komplexiteten ändringsförslag inför 1996Hur de diskuterasav som reger-

ingskonferens IGC

Innebörden komplexitetav

sammansattKomplexitet betyder ordagrant invecklad, intrikat eller Etymologiskt kan ordet
från svårahärledas omfattning, fenomenlatinets complexus; sammanhang. Komplexa är att

förstå på, ocksåsig för oftadet gäller övrigt själva begreppet, vilket används ochvagtett
sättflmångtydigt Traditionellt har komplexitet uppfattats egenskap hos medsysternsom en

många komponenter. fler komponenter desto komplexitet. till komplexaJu Motsatsenstörre
enkla Numera det vanligt betrakta komplexitet särskilt till-är ärsystem system. att ettsom

stånd övergångszonen dåi mellan kaos och ordning. Komplexa system sam-ses som en
lingsbeteckning mångaför oordnade fenomen, där relationerna sinsemellan de komponen-

ståroch mellan komponenterna och deras omgivning i fokus.terna
En central utvecklingsidé i sociologin den sociala komplexiteten tenderar Öka i modernaär att att

samhällen. Det sker k funktionell diiferentiering i form specialiseringen ochav ar-genom s
betsdelningen stratiñering i formi det industrialiserade produktionssystemet och k socialgenom s

belöningarskillnader mellan individerna i och De sociala förändringarna tenderar attstatusav re-
vårsultera i pluralistiska samhällsbildningar. Resultatet vardag blir alltmer beroendeär att storaav

konsekvens bliEn denna utvecklingsprocess sarnhällsproblemen tenderarärsystem. att attav mer
komplexa, medför politiska lösningarna institutionellt inveck-vilket i sin de tenderar blitur att att
lade. institutionella komplexitet har organisationsteoretiskt samband med graden hori-Denna av

Ökandesontell och vertikal strukturell differentiering i politiska organisationer. komplexitet kan
innebära både differentier-ökning antalet organisationsenheter, hierarkiskt och funktionellt, ochav

organisationsenheter.°ing olika samspelsmön-Till detta kommer de nämndatyperav av ovan
komplexitet transaktionskostnader.Ju desto högrestörrestren.

Institutionell komplexitet funktion antalet formella institutioner ochhär av re-ses som en av
glerna för samspelet inom dem emellan. formella bild bör studeras fondenoch dem Denna mot av
det informella samspeletmellan institutionerna och aktörema i deras politiska omgivning. Det lig-

går måtti sakens det inte exakt institutionell komplexitet. Ennatur att att ett utsagager avge
årkomplexitet 1995 hade indexvärdet 4.73 medan noteringen tjugo tidigare baraEU:stypen att

svårt3.46 föga klargörande, eftersom det oerhört hur de olika aspekternaär är att vetavar
siffermått.förhållandekomplexitet skall viktas i till varandra för kunna föras ihop till endaatt ett

Ändå jag det i mindre precisa fortfarande policyrelevanta möjligtäratt utsagor attmenar men
århävda komplexitet 1995 högre den tjugo tidigare eller komplexitetEU:s EU:sär änatt attvar

rådets.betydligt högre Nordiskaär än



fråga ökande sociala komplex-filosofisk det möjligt reduoeradeni grundenDet ärär atten om
spåren från Kampuchea ochförsöka vrida klockan tillbaka,iteten. princip kan samhälleI ett men

globala riskerar lo-förskräcker. Eftersom förändringarna byggerdess röda khmerer processer
blimateriella kostnader,motstånd, alltid torde ske till priset mänskliga ochvilkakala attstoraav

från Filosofen Georg Henrik Wrightavvikelser dominerandedetenbart mönstret.temporära von
någon domin-anledning deframtidsbedömning för sin del intei sin pessimistiska väntaatt attser

eller förändras:erandetrenderna skulle avstanna

fortsätta livet, börjani dehögstutveckladeindustrialiseringenkommer och medDenglobala att
teknologii mekaniseradbli beroende avancerad hemmen,länderna, alltmeratt av Varupro-av

industriellateknologienrobotiseradservice. denvetenskapsbaseradeduktionoch Kort sagt:av
framtiden. i handmeddennautvecksin i backantisk Handfortsätter uppsluppnadans motyra

tillgångar, förloras,ytterligarenedsmutsasochskövlasochdeling kommer attattnaturen som
energi...Samtidigt människanblirkonstgjordaprodukteroch formerersättas somnya avav

förmågatill sin elleroför-för hämnd, blir honalltmerhänvisadalltmerutsatt naturens egen
sådantbetyder beroendemåga utvecklingen. det högteknologiskasamhälletstyra I ettatt

för demokratiskbeslutsfattningochmeritokrati och minskadmarginalexpertvälde och en
något måstelita till sin klokhetochparadox, mänskligheteninsyn.Detär att egenen meraav

människanochdestoomänskligareuppfinningsrikedom, hjälplösblir denenskildadestomera
samhällejhennes

differ-ökad funktionellfinns den sociala utvecklingeninte mycket tyderDet motattsom
förronekligen enklareentiering globalisering skulle eller tillbaka. Detoch avstanna var

förstärkningar dennaförefaller incitamenten i världsekonomin pekaSnarare mot process.av
vissa politiska lösningar, EU.förändringarna orsakar emellertid inteDe strukturella t.ex.

möjligheter. De skänkerförändringar skapar däremot utmaningar ochStrukturella
beslutsfattare politiskkomplexitetenvalmöjligheter till Bemästrandet är enormav en

också möjlighetockså utmaning. Kanske sig häruppgift, vetenskaplig öppnarstor enenmen
skapa demokratisk ordning.att en ny

omfattadeprofessor i politisk filosofi, har genomfört deDaniel Zolo, italiensk mest sam-en av
från vilkenutgångspunkt kognitiva situation istudierna komplexitet med denhällsvetenskapliga av

följandebefinner sig. fyra viktigaste slutsatseraktörer, individer eller Hans ärgrupper,
måste tillfler variabler aktörer hänsynfler handlingsalternativ ochDen första är taatt som

rrriljön.ifråga organisation, desto komplexför kunskap, anpassning ochlösa problem äratt merom
komplex miljö glesbygd.En storstad änutgör enen mer

så variablemaförhåller miljö sin komplexitet beroendeandra det sig ökarFör det att meren
informa-effekter andra variabler behövsblir varandra. variationer i variabelNär merav en ger

tröskelnivå minskaroch miljön. Vid visstion och kunskap för hantera kontrolleraatt en
konsekvenserna handling.möjligheten förutseatt av en

någon stabiliserande faktorerfinns formFör det tredje det i komplexa gör attsystem somav
övergår eller i ordning.denna oordning inte sig kaosvare

kognitivomgivningar drabbaskomplexiteten i sinaSlutligen, aktörer blir medvetna avsom om
förståri objektivainte kan definiera sin omgivningcirkularitet. De tvingas inse de termer,att men

komplexitet och turbulens hosdefiniera sig själva hänvisa till densamtidigt de inte kanatt utan att
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påverkaromgivningen vilken deras kognitiva aktiviteter. Aktörema del den omgivning deär en av
försöker förstå förståoch försöken omgivningen förändrar den.att

institutionellaEU och den komplexiteten

Påvar,Europa tvivel komplex politisk konstruktion redan medeltiden. kejsare,utanvar en
furstar och hertigar styrde territorier i virrvarr auktoritetsmönster och orderlin-ettsamma av
jer. år 1648Genombrottet för suveränitetsidén vid westfaliska freden innebar en enorm

fåtalförenkling denna konstruktion. Plötsligt fanns färre maktcentra och ordnande hi-ettav
erarkiska principer, vilket röjde bort mycken förvirring och oklarheter. I dagens

Återigennågonpostsuveräna situation Europa i mening tillbaka i spelplanen.1är ruta
viner många någrabildligt talat de svärden jordplätt. Finns det ordnandeöver nyasamma
principer kan förhindra Europa skall kastas in i nymedeltida mörker och kaosatt ettsom

förstå fram-För EU det viktigt begrunda dess historia och särskilda betingelser. Denäratt att
gångsrika ambitionen förhindra krig arvfrender Tyskland ochvävaatt att somgenom samman

ocksåFrankrike i oupplösliga politiska nätverk innebär komplexa organisationer harnästan att
självastabiliserande strukturer. Förlusten enskilda handlingsfrihet delsetts staterssom en avav var

ingåLiksom i äktenskap innebär skyddar sig sig självaEUpoängen. ett att parterna mot attgenom
svåmpplösta förbindelser. Det vilket har fram innebär flera generationerEUsätt växt att av

slutmåloch eurokrater har successivt flagrant tydliga arbetat Eu-statsmän sättett utanmen
ropabygget. Eftersom beslutsfattandetgrunden har varit frivillig anslutning demokratier harav
kännetecknas förhandlingar strävandenoch kompromisser. Det samlade resultatet alla dessaavav

någonsinoch sig, alla imaktspel har blivit struktur kanske ingen aktör önskaten som men som
något sådelaktiga politisk begreppEU ovanligt struktur därär ärstort sett som en som

statskupp och illegitimt maktövertagande varje rimlig mening.saknar

EU:s väsen

frågorEn de fundamentala gäller dess vad slagskan ställas EU väsen,mest or-av som om
ganisation varitden egentligen förhärskande uppfattningen har längeDen attrepresenterar.

för-EU blandning, hybrid, mellan kända politiska fenomen: statsförbundet,utgör enen
åsikten samtidigtbundsstaten och förvaltningsunionen. Paradoxalt har den dominerande

varit EU:s nonngivning verkligen inte hybrid, EG-rätten rätt-är utgöratt utan att enen
sordning integrerad medsitt slag, självständig och samtidigtsui generis, egetav
medlemsstaternas kommit uttryck inationella Hybridperspektivet har bl tillrättssystem. a en
konsekvensutredning inför folkomröstningen EU-med1emskapet,subsidi—det svenskaom

0aritetsutredningen:

Frågan demokratisk hybridkaraktär.EU komplexjust grund organisationens Förär ärom av
lånat emellertidmöjligt skisserahuroch de modellerna den drag detärtre attvar enav som av

demokratiprincipen tillgodoses. demokratiskalegitimitetanvänderkan För analyseraEUzsatt
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utifrån övertygelsen detutredningendärför i och ordningde olika glasögonen äratttur
någon sådanutgåfrån grundmodellema.För varjeomöjligt sakenbedöma ut-utanattatt av

främmandeelementeni detreelltexisterandeEUgångspunktkansedandeför grundmodellen
bedömassärskilt

detutifrån mellanstatligt samarbete,uppfattas ha vissa dragEU detta närsynsätt t.ex.av
ocksårådet finnsoch Coreper. Detgrundfördrag och institutioner Europeiskagäller dess som

kommissionen.parlamentet ochfederala form exempelvis unionsmedborgarskapet,drag i av
federalism kon-femtioåriga historia europeisk ocheuropeiska integrationens harI den snart

statsförbund ikonfederation elleravgörande ideologiska roller. Enfederalism spelat är grun-
folkrätten ochgrundasfrivilligt samarbete mellan olika regeringar. Samarbetetden ett

samstämmighetBeslutsfattandet skerhar karaktären fördrag.överenskommelsema genomav
statsrättsligförbundsstati princip En federation elleroch varje regering har ärvetorätt. en

nivån ochmaktdelning mellan den federalafinns konstitutionellt grundadordning, där det en
delstatsnivå.nivån framför Enfederala rättsliga har företrädedelstaterna. Den rätten

organi-utveckling ianalysuppläggning försöker tolka EU:svanlig är termeratt av omman
kanmellanstatligt inriktad fas. Därigenomför ögonblicket inne i federalt ellersationen är en

Maastrichtfördraget kanför tillfälletvilken ideologi harsöka bestämma övertaget.man som
blisålunda framgång IGC 1996 möjligen kanför federalistisk krafter, medan enses som en

liktframgång sålunda företeelse vilkenför konfederalismen. EU har betraktats som en
djuptkråka dikena. Perspektivet ochlilla slinker hit och dit mellan ärän änprästens var

otillfredsställande.
motkraftemagrund de starka nationellaflesta bedömare torde EUDe överens attvara om av

likaöverskådlig europeisk statsbildning. Enigheten säkertinte under tid kan bli är attstor omen
poli-grund risken förtraditionellt mellanstatligt samarbeteinte heller kan reduceras tillEU av

ekonomisk marginaliseringtisk destabilisering och Europa.av
alltså påfallande stabilitet. matematiskapolitisk IDet nuvarande komplexa läget har termeren

funnit sadelpunkt. Samtidigtformulera komplexa harkan det det äratt systemet enenman som
drastisktnågon två hästkur skulle kunnarenodling till dessa idealtyper just denEU re-somav av

återfördes samarbeteskulletill mellanstatligtducera dess institutionella komplexitet. Om EU t ex
Om blevkommissionen upphöra. EUbehovet parlamentet, domstolen, regionkommittén och enav

till konstitu-skulle dessgrundfordrag kunnafederal modell förstorad nationalstat, görasstat omav
rådet till i parlamentet.snårskog siktröjas och kunna omvandlastion, EG-rättens kunna senaten

självständigttill regering ochomvandla kommissionenDet direktvalda parlamentet skulle kunna
utgifter.besluta inkomster ochom

pågår interna-På emellertid omvärdering i detfundamentala punktdenna EU:s väsen enom
internationella rela-subdisciplinemationella forskarsamhället, särskilt inom de Statsvetenskapliga

interdisciplinära regionalvetenskapen. Dentioner, policyanalys och jämförande politik densamt
pågått och stimuler-sedan 1980-taletinternationella forskardiskussionen EU:s harväsennya om

Politikvexflechtung.3 Isärskilt tyske Fritz Scharpfs bokades den post-statsvetaren omav
forangelägetallt utvecklad. DetMaastricht-Europa denna vetenskapliga diskurs blivithar ärmer

dennauppmärksammaden svenska statsvetenskapen och deltagarna i Europadebatten att om-
sig be-omvärderingen kan visavärdering i den diskussionen. Konsekvensenoch delta varaavnya

T2 15-1349
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tydande för reforrnbehovet inom och för vad intressen SverigeEU slags har attsynen som
slåföreträda och vidvakt IGC.om

Omvärderingen innebär förståslika litet EG-rätten hänvisningkan med till tidigareatt som
kända rättsordningar, utifrånoch folkrätt, lika litet kan EU analyseras traditionellastatsrätt
föreställningar statsförbund, förbundsstat eller förvaltningsunion. uti-Valet betraktelsesättom av
från någon idealtyper återbördadessa politisk handling funktionenmed söka EU tillär attav en
den enkla förståelsenvärlden, projekt har litet skaffa med dagens komplexa verk-ett attsom av
lighet, många såväl motståndareden outtalade värdeprenrissen för före-tillärmen som som
språkare för EU. Föreställningen statsförbund och förbundsstater tillhör inne-den enkla världenatt
bär naturligtvis inte underskattning hur invecklade dessastrukturer kanäven är ettutanen av vara,
framhävande de enkla stymings- och legitimitetssynpunkt.att att representerar system ur

utifrån något såEU dessa tankar nämligen politiskmärkvärdigt idealtypär nya som en ny av or-
ganisation fram inför våra gången något sådantinte förstaDet händer i Europa.växer ögon. ärsom
När gång någrasuveräniteten och nationalstaten fanns tidigarelanserades inte helleren

småningommotsvarigheter. kom dessa europeiska innovationer världsordningen.prägla helaatt
Vi bör, enligt förstå utifråndet försöka förutsättningarEU:s dess ochsynsättet, väsennya egna ac-

unionen varken statsförbund förbundsstat.eller EU inte hybrid mellanär ärceptera att ett en ens
några enkla ståndOrsaken till varit iEU skapa originell rättsordning EUärsystem. att att atten

originell någonpolitisk struktur. slutsats sigutgör Denna trivial eller teoretisk abstrak-ären vare
tion bör förvisas till slutna akademiska seminarier. Innebörden nämligen EU kanär väntasattsom
ha utvecklingslogik såvälannorlunda federationens konfederationens. inne-Denär änen som som
bär verklighetsfrämmande måsteföreställningar bli federation föräven EU erövraatt att attom en
demokratisk legitimitet riskerar ställa nödvändiga demokratiseringsförsök ofruktbarti vän-att ett
teläge.

ÄvenOmvärderingen EU:s begränsas inte till forskarsamhället. inom EU-systemetväsenav
finns självförståelse vilket kommer till uttryck i exempelvis följande utdrag artikelen ny ur en
skriven EU-tjänsteman:av en

The institutionalandpolitical of the Union equivalent.generis; has Thesursystem no
Community obviouslymuch than classicintergovernmentalorganisation: hasmore a ex-
tensive of its its budgetary its exclusive itscompetences,powers own, own resources, own own
law which bindingfor the lawmakersof its directly citi-MemberStatesand adress themay

of Union.the However,thetendencyof assmilate Communitythecommentatorsto tozens some
wrong.and Communityinstitutionswith nationalstate toa compare ones

förståelsen,Den teoretiska jag ansluter mig innebärtill, EU skallattnya som ses som en
flemivfi-system.6multi-level vad kan till Liesbet Hoogheöversättassomgovernance,

karakteriserar sålunda: The emerging picture of polity with multiple, inter-thatsystemet a
contestlocked for political En forskare, Gary formulerar det föl-Mark,arenas annan

jande sätt:

Structuralpolicy in theEC does fit along continuumrunningfrom continuednationalnot a
predominance the of Euro-state.Instead, be two-sidedstate to toemergence a appears a proc-

involvingdecentralizationof decision-making subnational of welllevelsto governmentess, as



oftheexperiencesupranationallevel.of thecentralization at encompasswenewpowers:rs
leadingviewed thepolicy, beof future Europeanpolicy notion thestructural ascanour

localregionalandsupranational,national,whichof multileveledgeof system govemancea
networks.policyoverarchingenmeshed territoriallygovernmentsare

politiskterritorier med vissuppsättningperspektivuppfattas i dettaEuropa som ennya
terri-samspelet mellanoch därryska dockorvarandrasjälvständighet vilka överlappar som

modellFörutsättningen för dennadynamik. ärför politiskviktig grund atttorierna är nyaen
in-suveräniteten. Vidare harnationalstaten ochhar omvandlateuropeiska integrationenden

fastare karaktärgemenskapeuropeisk politisk änframväxteninneburittegrationen avav en
organisationer. Integra-internationellaregim ochmed intemationellbrukarvad avsessom

blivit obsoleta,regeringama harochinneburit medlemsstaternavisserligen intetionen har att
brutits.för regeringama harmonopolställningenutrikespolitiskadenmen

uppfattnin-mottraditionella territoriellautmaninginnebärutvecklingeneuropeiskaDen en
Internationelldisciplinen.Statsvetenskapligai dengrundläggande synsättäven motmengar,

regionerochinternationellt samarbete, ärsuveränitet ochinrikespolitik,politik och stater
instrument. Allt flerföråldrade analytiskaframståbörjarvilkaklassiska motsatspar som

intemational politicslångt ifrån faktiskt varkensakfrågor, alla,politiskaviktiga ärmen
politics.2° Påintermesticbåde kallatsvad harpolitics ocheller domestic utan som--

typisktpolitik.politikområdet interländsk Detkan kallas ärsvenska kanske det somnya
inrikespolitik,från traditionellhämtar vissa draginterländska politiken denför den är an-att

såledesinnehåller in-landskapetfrån politiskautrikespolitiken. Detdra drag numeranya
utrikespolitik.interländsk politik ochrikespolitik,

för politiskdemokratiska traditionen medFrån inrikespolitiken hämtas den öppna stort utrymme
sigtidigare iHärifrån aktörer ägnatpartimotsättningar. kommerdebatt och även settstortsomnya

underämbetsverkregeringskansliet och deiinrikespolitik: de olika departementen sorterarsom
sig.världlänsstyrelser for vilkalandsting och öppnarHit hör kommuner,dem. även en ny

ochhandlingslinjergenuint svenskabehovetFrån föreställningarutrikespolitiken hämtas om av
formuleranivåer behovetfinns andrasamling. Motsvarande tankarbehovet nationell om avav
stå,Enadeåstadkomma samling kring dessa. sön-lokala strategier ochgenuint regionala eller

åter förhandlingarförhandlingar ochåstadkomma mobilisering krävsdennadrade falla. För att
förhandlin-i sakensolika planen. Det liggersjälvständiga demellan tämligen natur attparter

åter oftai Bryssel detfortsättermått sedan ärvisst slutenhet. Närförutsätter ett processengama av
dagordningen forfrågorna hamnarmånga förhandlingsturer innanfråga inveckladeochom

beslut.
följdi utsträckningkomplexiteten högflemivå-systemet institutionellaeuropeiska dendetI är en

DerekStein Rokkan Ur-nivåerna tenitoriema. Statsvetamamellan de olika ellersamspeletav
statsbildningVarjefundamentala egenintressen.statsbildning hartidigare varjewin hävdade att

upprätthålla legitimiteten inom dess gränserintegriteten ochden territoriellaeftersträvar bevaraatt
auktoritet.för politiskafolkligt stöd for och samtycke dessgenom

i denterritoriella enhetergrad allai högre eller lägrekan utvidgas tillRokkan-Urwins atttes avse
region,primärkommun,sig talarpolitiken. Varje politisk styrelse,interländska enenom envare

förmågan fram-ochlegitimitetterritoriell integritet ocheftersträva äveneller EU, kan antasstat om
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gången varierar. Integration handlar relationer mellan delarna i Genom aktörerett system. attom
inom integrerat territorium länkade till varandra visst fortplantas förändringär hossättett ett en

aktör till andra aktörer. integreratJu territorium desto betyder interna förhål-äretten mer mer
landena därför för vad sker det måttaktuella tenitoriet. Integration förutsätter visstettsom av
självständighet för de politiska institutionerna förhållande nivåer.i till andra politiska

När flera nivåerpolitiska samtidigt makt visst territorium uppträder integrativautövar över ett
krafter i olika riktningar. Europa har integrationen tillkommit territorium vilketnyttgenom som
också omvandlar det traditionella samspelsmönstret mellan region och kommun. Vissa krafterstat,
söker etablera europeisk integration, återandra nationell och andra regional eller lokal in-en en en
tegration. pågår mångaDet integrationsprocesser i Europa

De traditionella ideologiema federalism och konfederalism någonbesväras inte otydlighet iav
ñåga,denna det handlar integrera det europeiska upprätthållaterritoriet respektive integra-attom

tionen i de territoriema. De har det eftersträvarde tydliga territoriella hier-suveräna gemensamt att
arkie den enkla världen.--

enaståendeEn källa till institutionell komplexitet sålundadet europeiska territoriet deär att
europeiska institutionerna har otydligt integrationsuppdrag. flemivå-Det typiska för EUett som

den sådantenitoriella hierarkin, frånär känner den medlemsstaterna, intesystem att upprät-
thålls. EU har blivit den politiska i såvälEuropa där det samtidigt kämpas integrera detattscen om
europeiska territoriet statliga, regionala och lokala territorier. Slagorden utfomrade därefter:ärsom
Är frågadet etableraEuropas Förenta Stater, Europe des Pauies, Regionemas Europa ellerattom
Kommunernas Europa Jag fråganövertygad omröstning i i Europaparlamentet skulleär attom en
befästa denna oklarhet. Flemivå-systemet helt enkelt inte vilket territorium det skallvet satsasom
på, någoteller EU för varje territorium.är

Redan i Romfördragets huvudtext framträder den territoriella otydligheten i formuleringen en
f0lken.22fastareallt sammanslutning mellan de europeiska såledesEuropa uppfattas integra-av

tionsfadema mångasamlingsbeteckning folkgrupper visst territorium. Men det ärettsom en
inte tal det bara finns europeiskt folk. Redan framskymtarhär avgörande dilemma föratt ett ettom
tankarna europeisk demokrati; det ñnns inte europeiskt flerademos, demoi Hurett utanom en
skall insynen, det offentliga samtalet och det politiska ansvarsutkrävandet under dennaarrangeras
särskilda förutsättning, demokrati demos, för skall till elementäraEU kunna leva de-utan att upp

standardermokratiska Situationen underlättas inte precis politiska idet ledarskapet Tysk-attav
land, särskilt dess författningsdomstol, uppfattar Volk basen för medborgarskapet i den mod-som

nationalstaten och identisk med demos för den politiska demokratin. Deñnitionsmässigtema som
innebär kombinationen Romfördragets demoi och demokratisynEuropas tyskamas attav syn
EU aldrig kan bli demokratisk gemenskap.en

Paradoxalt kan inte Tyskland förverkliga kriteriema. nationen i etnisk-Den tyskasägasens
kulturell mening tvivelsutan Tyskland, tyskarna iomgivningen förskingringenochär större än men
har likafullt ingen i Tyskland. Befolkningen i Tyskland liksom ihar, i alla länder Europa,rösträtt
fått mångkulturell prägel den invandringen, vilken naturligtvis försvagabordestoraen genom
föreställningen homogena Volk. tyska författningsdomstolen skulli sinDen har för säkerhetsom

årKarlsruhedom 1993 också fastslagit Tyskland aldrig kan medlem i europeiskatt stats-vara en
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bildning. federation, efter-bliframtid inte kanmåste under forutsebarbli EUTolkningen att en
Tyskland otänkbartsomEU ärutan

flemivå-stabil karaktärsåledes tämligenockså haandra skäl tycks EUdettaAv avenmen
vilardemokratisera EUförändra ochmöjlighetendärför viktigt analysenDet är attattsystem. av

landskap.visionärasterila och ointressantaför inte iförutsättning, hamnadenna att
skildautifrån uppfattavad kanPå kan institutionerintressant EUzssätt somett mangrupperas

europeiskt ori-kommissionen brukar räknasdomstolen ochintegrationsuppdrag. Parlamentet, som
haregionkommittén kanmedanrådet orienterade,Coreper nationelltenheter, ochenterade är anses

får därmedinstitutionernamellaninriktning. Samspeletregional och kommunalkombineraden
territorialitet.karakteriserasdolika tenitorier,så dragkamp mellaninte litet karaktär avv saven

diskus-Europa-territoriet Iförstärkninginnebär indirektförstärkning parlamentetEn etc.avenav
dimension bort. Denterritoriellaglöms ofta dennademokratiska underskottet i EUsionen detom
någon mån regionk-rådet, och iparlamentetömtåliga maktfördelningen mellanavvägningen av

flemivå-system.nivåernañåga i EU:sbalansen mellanommittén i grundenär en om
oöverträf-organisationen visatharTvärtom nästanemellertid ingetEU är stereotypt system. en

olika aktörerna ochmellan dei maktpositionenförmåga till tidens skiftningarfad sigatt anpassa
institutionerna harmålkontlikterna. förmånga Inomdenivåema och i grunden inkorporera ramen
haft olyckligaemellertid har denrepresentationsprinciper, vilkettillåtits olikaglidningar mellan

institutionella komplexiteten ökat.konsekvensen denatt
fått för hänsyn-vikamedlemsstatrådet mellanstatliga principendenl har röst ettgeen perom

matematiskaiemellertid begränsat, ochHänsynstagandetbefolkningsstorleken.stagande till är
befolkningstaleLSamspelettill kvadratrotenfår utdelning ungefär i proportionstattenner aven

vilketrelationer,mellanstatligasåledes traditionellasker andra villkormellan i EU änstaterna
rådetså problematisktinte litetstatema.Sarntidigt detde mindrenaturligtvis särskilt är attgynnar

för integrera detockså ha huvudansvareti schizofrena situationenbefinner sig den attatt eu-
tenitoriet.ropeiska

delegationemanationellaförhållandet mellan storleken deI parlamentet är mer propor-av
så förröstunderlagungefär dubbeltbefolkningsfördelningen det krävstionellt ettstort par-mot --

Även således viktninghär sker göri de mindre.lamentsmandat i de attstaternastora somensom
gång i länderkvoter.sker viktningenfår fullt genomslag, dennafederala proportionaliteten inteden

något irepresentation lägre ändomstolen de ännuI kommissionen och är stora staternas par-
mindreföreträdare defortfarande har flerförhållande invånarantalet, de äntilllamentet i även om

från ochtvå vardera dekommissionärerkommissionen rekryterasI staternastora enstatema. av
består de ländernasdomstolenfrån medlemsland. Ikomrnissionär varje övrigt stora

från varjerekryteringen domaredomarekompensation i altemerande utöver av enen
förför regioner ochömtålig mellan företrädarefinns balansregionkommitténmedlemsland. I en

kommuner.
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EU:s politiska processer

När Fritz Scharpf, tidigare framhållits, 1980-talet präglade begreppetsom
Politikverflechtung menade han de avancerade industristatema alltmer kännetecknasatt av
politiska ingalunda styrda formellade beslutsvägarna. Han underströkprocesser som var av
med emfas detta gällde i synnerhet inom pågickEG. Vad beslutsprocessemaatt attsom var
alltmer styrdes diffusa och omfattande nätverk, med inslag samstämmighets-storaav av
byggande förhandlingar,och vilka inbegrep såvälmängd offentliga privata ak-storen som

Några år tidigaretörer. hade den norska maktutredningen fört fram likartade tankar om
förhandlingsekonorni och jämtrianglar det nationella planet. Det därför alltförär snävt

betrakta EU uteslutande för mellanstatliga förhandlingar. Det har gjortsatt som en arena en
hel del studier policybildningen och beslutsprocessen inom EU. En viktig slutsats är attav
den politiska kontrollen mångade tillfälliga policynätverken och stabila policyge-av mer

påfallandemenskapema begränsad.är Den brittiske Jeremy Richardson karak-statsvetaren
teriserar den politiska i följandeEU i aktuellsätt essä:processen en

The EU of complexand uniquepolicy-making Its multi-national,course, system.a neo-
federal the of decision-makingfor lobbyists.and the considerablenature, extremeopenness
weightof nationalpolitico-administrativeeliteswithin the unstableandmulti-createprocess, an
dimensionalpolicy-makingenvironment.Eventherelationshipsbetweenkey institutions are
still considerable of flux. Indeed. quite understandshow thestatea post-no-one new
Maastrichtdecisionrules will and therewill be jockeying formuch policyoperate space

institutions.differenttheamongst

viktigEn källa såledestill komplexitet funktionelloch verkar i sidled för de territoriellaär
nivåema. Kommissionen spindeln i här finnsär den korporativtnätet, ävenmen sam-

ekonomiska och sociala kommittén och andra funktionella intressen artikule-mansatta som
via näringslivet och olika intresseorganisationer. Dessa intressen finns blras representer-a

ade i den omfattande kommittéapparaten knuten till kommissionen. Till detta skall läggas att
de olika administrativa nivåeräven strukturer olika inblandade tenderarär att ut-som

veckla egenintressen.Lika ifrågalitet mångskiftandeden territoriella integrationensom om
finns några entydiga föreställningar vilka funktionella intressen skallEUom som gynna.
Den politiska grundinställningen intressena skall utifrån hänsynstaganden tillär avvägasatt
allmänintresset. En vanlig kritik EU organisationen särskiltär jordbruk-mot att gynnat
sintressen och storföretag bekostnad småföretags- och konsumentintressen. Iav a
princip drabbas emellertid alla politiska styrelser detta avvägningsproblem detoavsettav om

fråga EU, eller region.är statom en en
Det ligger i flemivå-systemsakens EU med intrikata politiska samspel mellannatur att ett som

nivåernade olika och där policynätverk och -gemenskaper fram företrädare formedväxer stater,
regioner, näringsliv, intresseorganisationer i ständigt växlande konñgurationer karakteriserasetc av
komplexa processer.

Även kompliceratformelladet samspeletmellan EU-institutionema fattasBesluten i EUär av
ministerrådet, oftast i samspel med kommissionen och vanligen efter hörande parlamentet. Iav
fråga antagande generella rättsakter och liknande beslut brukar tala olika beslut-om av man om
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höraRådet beslutakansådana prooedurer.olika attfinnas tolv utankansprocedurer. Det sägas
med-eftersarnarbetsprocedur,ellerefterellerkonsultation,efter enkelellerparlamentet, enenen

kontaktathabeslutakan intesarnrådsprocedur; det atteller efter utanbeslutandeprocedur, enen
kvali-majoritet, ellerenkelsakfrågan, ellerberoendemängdvarierande genom engenomorgan

inte kanrådet förslag det än-efterbeslutarvanligenenhällighet;majoritet, ellerñcerad somgenom
frånutifrån förslagdet beslutaibland kanenhällighet, ettfrån kommissionen,dra utom mengenom
kon-medför dennaintefrån kommissionen, vilketrekommendationenkelmedlemsstat eller enen

någonrådet skall följakommissionenlagtsexekutiva maktendensekvens.Det avmesta somav
år 1987, benämntrådets beslutifastställdesprocedurerkompliceradesju olika ochde somav

Rornfördragetpå-tlera artikel 203sidor ibeskrivsbudgetprocedurenkommittologibeslutet. Själva
uppgörel-interinstitutionellaochdeklarationerviktigaförutsätts kompletterasoch gemensammaav

ser.
FörordningarRomfördraget. äriartikel 189enligträttsakterfem olikautfärdaEU kan typer av

bindande förDirektivvarje medlemsstat. ärtillämpliga iochbindandeomedelbarttill alla delar
uppnås.skaresultatetsjälva hurtidsfrist. Staternaoch avgörbeträffande resultatmedlemsstaterna

bin-Beslutlagstiftningen.nationella ärinförlivat i denangiven dagdirektiv skallEtt senast vara
yttrandenochRekommendationerdelgivning.blir gällandeochdet berördande för den part genom
rättsakterdessaverkan. Utöverrättsligt bindandeResolutioner saknar typerbindande.inte avär

varianter.ytterligareförekommer
Rådetbeslutsunderlag.tillhandahållaochtill beslutrådet med förslagförseKommissionen skall

förslagfrångå kommissionensfrån kommissionen, inteförslagskall fattasfår, fall besluti de
beslut-under helaåterta förslagetändra ellerKommissionen kanenhälliga beslut.änannat genom

kabinetten,ochgeneraldirektorateninomärenden skerkommissionensBeredning avsprocessen.
hundraår, fleravarjeärendentusentalshandlarDetockså speciellai varavexpertgruppen ommen

ekonomiskarådgivandesynpunkter till deförärendenOfta remitteraslagstiftning.fram tillleder ny
kan bes-okontroversiellaförslagenregionkommittén. Närkommittén ochsocialaoch varaanses

dem.och signeraskommissionäremamellancirkulerartill beslutfattas förslagetluten avattgenom
kabinet-aktivt ihanterasärendemängdenochmindre delKontroversiella ärenden utgör meraven

kommissionen.ochten
skallkommissionenföreskrivs oftakommissionen,tillrådet befogenheter attdelegerarNär

förbestårkommittéåtgärder för representanterförslag tillförelägga sina avsomen
floraymnigfinnsordförande. Detkomrnissionstjänstemanmedlemsstaterna med avensomen

Vilketföreskrivande.respektiveförvaltanderådgivande,slag:sådana vilkakommittéer, är treav
vill försäkramedlemsstaternainflytandevilken gradberorkommitté tillsättsslag somavsomav

kommissionen.förrådgivande finns manöverutrymmeställning störstkommitténssig ärNärom.
komrnis-biträderkommittén intedetföreskrivande harförvaltande och attDe gemensamt om

frågan.ibeslutamöjlighetrådet ochunderrättasskallsionens förslag attges
lob-Antaletfrån olika lobbygrupper.verksamhetomfattandemåltavla förKommissionen är en

organisationer.olikaungefär 3 000företrädervilka10 000tillbyister har uppskattats personer,ca
jordbrukarsamrnanslutningar,såsom företag,europeiska intressenrik provkartafinnsHär en

regioner.ochorganisationer, städerfackliga
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ÅRådet har kollektiv oklar ansvarsställning. sidan ledamöterna förärsom en representanterena
de olika åregeringama, andra sidan finns det inte något europeiskt inför vilket rådetorgan som
helhet ansvarigt. lkraftträdandetär Enhetsakten innebar rådet ñck ökade möjligheterattav att
frångå enhällighetsprincipen, i frågorsyrmerhet i gällde genomförandet inre marknaden,som av
och fatta beslut med kvalificerad majoritet. Enligtatt Maastrichtfördraget ska tillämpningen av
majoritetsbeslut rådeti utvidgas och bli huvudregeln, bortsett från jordbrukspolitik, skattepo-a
litik, utrikespolitik, gränskontroll, industripolitik kulturfrågor.och

Rådets beslut skall antingen fattas enkel majoritet med från varje medlemsstat,röstgenom en
kvalificerad majoritet där medlemsstaterna har olika röstetal eller enhälligt. Den formella huvud-

rådetregeln fattarär beslut med enkel majoritet. Flertaletatt bestämmelser fördrageni föreskriver
emellertid beslut fattasskall enhälligt eller med kvalificeradatt majoritet. Sedan informelladen ks
Luxemburgkompromissen 1966 medlemsland kunna anmäla beslut kanettanses veto mot som
fattas med kvalificerad majoritet och berör dess vitala nationella intressen. finnsDet docksom ex-

intressen.empel majoritetsbeslut fattats påpekandenatt hotade vitala nationellatrots om

EU29Tabell Beslutsregler inom
RådetlOmråde Parlamentet:

Inre marknaden Maj MedB
Konkurrensfrågor Maj SamRSamA
Skatter Enh SamR
Gemensam handelspolitik Maj -
Gränskontroll Enh SamR
Jordbrukspolitik Maj SamR
EMU Maj Info
Kultur Enh MedB
Folkhälsa Maj MedB
Konsumentskydd Maj MedB
Transeuropeiska nätverk Maj SamAMedB
Industripolitik Enh SamR
Ekonsoc samordn EnhMaj GodkSamA
Forskningtekn EnhMajutv SamRMedBSamA
Miljöfrågor EnhMaj SamAMedB
Utvecklingsbistånd Maj SamA
Sociala frågor EnhMaj SamAMedB
Utbildning Maj SamAMedB

1BeslutsfattandemedkvalificeradmajoritetMaj ellerenhällighetEnh huvudregel området.inomsom2 Parlamentetkanha till information samrådrätt Info, SamR, samarbetsprocedurenligtartikel 1890SamA,
medbeslutandeenligtartikel l89b Medb, ellergodkännandeGodk..
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rådeti parlamentetfinns översiktlig förteckning beslutsreglerna ochtabellenI överovan en
sakområden.inom olika

rådet Procedureninförda särskild samarbetsprocedur mellan och parlamentet.EnhetsaktenI en
då rådet fatta beslut. Parlamentet har in-i beslutsprocessen tidigare kundeinleds det skede av

rådetgång. inledningsvis skallledningsvis Proceduren har flera och innebärhörts att antastegen
ståndpunktståndpunkt parlamentmed kvalificerad majoritet. Denna skall delgesken gemensams

rådets kommissionens skäl. Därefter harutförlig redogörelse för ochtillsammans med par-en
månader. ñisten godtar dentidsñist sig inte parlamentet inom ellerlamentet Yttrartre ge-en om

ståndpunkten, rådet ñisten kan medbeslutar i enlighet med denna. Inom parlamentet lmensamma
ståndpunkt,föreslå rådets alternativtmajoritet sina ledamöter ändringar iabsolut gemensammaav

månad förslag för sedan läggaKommissionen skall inom sittavvisa den. överväga attnytten
rådetrådet. kvalificerad majoritetfram i oförändrat eller skick inför I detta skede kan meddet nytt

någotkommissionens slutliga förslag eller enhälligt fatta beslut.annatanta
parlamen-Maastrichtfördraget tillkom förfarande, medbeslutandeproceduren,därGenom ett nytt

samarbetsförfarandet.inflytande väsentligt stärkts jämfört med det beskrivna Dennatets pro-ovan
kultur, kon-omfattar exempelvis upptagande medlemmar i EU, inre marknaden,cedur av nya

består framför i parlamentetFörstärkningen parlamentets inflytande alltsumentskydd attrn m. av
fått självständigreell, vetorätt.en

rådetåsikt fattar beslutEfter inhämtat kommissionens förslag,ha parlamentetsatt om enom
ståndpunkt beslutet vilketkvalificerad majoritet. Därefter underställs parlamentet,medgemensam

månader. ståndpunkten tidsfiisten dengodkänna inom Om inte behandlats inomkan det tre anses
ståndpunkt.rådetgodkännande och förslaget med sinha parlamentets antar gemensamma

avslåtillkännager denmed absolut majoritet dess ledamöterOm parlamentet ämnaratten av
Rådet då förlikningskommitté.månader. sig tillförslaget, förlängs tidsfristen till fem kan vända en

innebärbekräfta sitt avslag, vilketDärefter kan parlamentet, med absolut majoritet, antingen att
föreslå förändringar förslaget. Kommissionen skall beredas tillfälleförslaget faller, eller i att yttra

ändrin-Rådet därefter kvalificerad majoritet godta förslagetsig ändringarna. kan medöver om
utlåtande enhällighet ikommissionen negativt ändringarna krävsOm har avgett ettgarna. om

Efterrådet. rådet förlikningskomrnittén detinte ändringarna sammankallasOm nytt.accepterar
uppnått måsteenighet absolut majoritet parlamentetkommittén samtatt text enavom en ny en

rådetkvalificerad majoritet förslaget, faller det.antaav annars

15-1349T3
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förslaget inteförslagkringskapa enighetkommittén inte lyckasOm ett nytt an-somanses
kommitténsefterveckor detrådet majoritet inomsåvida kvalificeradinte med atttaget, sex

förlikningsproc-ståndpunkt hade innanbekräftarlånga tidsfrist löpt denveckor ut, mansex
sådant fall förslaget,ändringsförslag. Ipåbörjades, med parlamentetseventuellt antasessen

majoritetabsolutfrån rådets bekräftelse, medinom veckorsåvida inte parlamentet, sex
Godkännande innebärsådant förslaget avslaget.fall betraktasförslaget. I attförkastar som

måste förslaget.majoritet godkännaparlamentet med absolut
till denoöverskådligt. jag analysenHär begränsaromfattande ochregelsystemEU:s nästanär
spelre-normgivningdelar EU:sEG-rätten till deomfattningengenerella samt som avseravav

alltsåförhållandet olika pelare. Dettamellan EU:s äroch reglerarför institutionernaglerna ssom
jordbrukspolitiken.syftet med denplatsen försöka redainte rätta utatt gemensamma

tilldelade kom-begränsadeellerprincipengemenskapen grundasGrundstrukturen är att om
skall skeändringarnasina kompetenser,inte kompetenshar i principEU över utanpetenser.

utvecklingkontinuerligtmindre skerdestofördrag mellan medlemsstaterna. Inte av ge-engenom
flam-gemenskapsfördragengrundlägganderättspraxis. De ärdomstolensmenskapsrätten genom

EuropafördragensammanställningPublicasMaastrichtfördraget.för Romfördraget ochallt av
områden exklusiv kompetens,På EU ha kjuridisk vissa1995 hela 555 sidor text.upptar anses s

Pånationell lagstiftning.förmycket begränsatvilka medlemsstaternaharinom storutrymmeett en
k delade kompetensom-gemenskapssamarbetetgällerspolitikområden berörsdel de som avav

uppdelnin-vägledning förskall användasråden. också subsidiaritetsprincipenhärDet är somsom
måni denendast ochskalloch medlemsstaterna. EUnormgivningen mellan EU agera omgen av

uppnåsutsträckning kanåtgärden i tillräckligmålen inteför den planerade avsom
verkningar,åtgärdens omfattning ellerplaneradedärför, grund denmedlemsstaterna och av

gemenskapen.uppnåskanbättre av
exklusiva kom-skall för denmångafinns emellertid olika uppfattningarDet gränsenom var

såledesjuridiken och börjarskall tillämpas. Här slutarhur subsidiaritetsprincipenochpetensen om
politiken.

områden,tillutvidgaseuropeiska samarbetetGenom Maastrichtfördraget kom det att varavnya
oftasamarbetskonstruktioneninordna i EG-rätten. Denolika skäl inte gickvissa att ses somnyaav

överstatlighetinslagfördjupade EG medförsta pelaren finns detpelare. denuppburen Itre avav
samarbetet.säkerhetspolitiskautrikes- ochpelaren gäller detdomstolsprövning. Den andraoch
polis- tull-asylärenden,invandrings- ochavsersamarbete rörandetredje pelaren, slutligen,Den

beslutinnebärstrikt mellanstatliga, vilketfrågor, pelamacivilrätt De är gemensamtattetc. nya
begränsad roll ihar mycketinsitutionernasarnstännnighet och deförutsätter att engemensamma

arbetsmiljö,Maastrichtfördragetsociala dimensionen igäller den ksammanhanget. När det oms
Storbritannien.undantagsbestänrmelsefinnsarbetsvillkor, handikappstödjämställdhet, etc omen

ingår Storbritannien ellerinte sigunionen, EMU,ifråga ekonomiska ochden monetära vareom
Danmark.

således oklarheterresultathar ökatinstitutionella komplexiteten inom EUDen ett omavsom
subsidiaritetsprincipen tilläm-skallnivå exklusiv kompetens, hurvad vadvilken ärgörsom

så hårtdrivitspolitiska integrationen harfaktor denytterligare komplicerandepas. En är attatt
poli-fördragsslutande medlemsstaterna. Denbeståendeoenighet bland defått prisetden ske till av
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tiska lösningen blivithar vissa kompetensområden har inkluderats mellanstatlig bas ochatt
påfallandeskapat inkongruens tvåpelare och och vissatre länder flin-medgetts undantagen att

ifrågasamarbetett EMU, unionsmedborgarskapet och sociala dimensionen.ex om
En särskild källa till komplexitet de inter-institutionella relationerna Mångaär inom EU. juridiska

ñnsnickerier har inarbetats i regelverket for exempelvis rådetsbalansera ställning parlamen-att mot
foreller regionkommittén visst inflytande.tets att ettge

Upplevelsen den institutionella komplexiteten åtskilligtkan variera mellan olika aktörer. Förav
exportforetag kan den inre marknadeninnebär mängdenett regler totalt min-anta att attman sett

skar dramatiskt eftersom de spelreglerna mängd nationella regler iersätter storgemensamma en
femton medlemsstater i småföretagEU. För som nationella eller regionalaett opererar
marknader kan däremot de spelreglerna innebär ökad komplexitet dengemensamma en om na-
tionella regelmängden mindre i det enskilda landet. Gemensamtär för näringslivet denär trögaatt
EU-processen svåröverskådligaoch det regelverket praktiskt plan kan omintetgöra fore-ett

möjligheter bemästra handelshinder. finnstagens Det ingen kongruens mellan denatt snabba
pulsen den inre marknaden och den lunken i EU-institutionema.tröga För medborgareen som

påverkaönskar inomnationell politik avståndetökar till beslutsfattarna och komplexiteten i det
politiska spelet. För regering innebär den europeiska fårpolitiken ytterligareatten scenen en
svårighetsgrad. Samtidigt tillkommer möjlighet tidigare i praktiken inte funnits, nämli-en som

inifrån påverka den europeiska politikengenatt

Komplexitetens konsekvenser

Ett generellt problem med komplexa de kan utvecklaär kaos de försystem att utsättsom
vissa sådanastörningar. fallI blir oförutsägbart i gårdet principävensystemet attom ex

förklara vad skett. Kaosforskningenpost vetenskap tillämpningarnaär och inomsom en ung
det samhällsvetenskapliga området fortfarande mycket begränsade.är De tolkningar kansom

kaotiska ekonomiskagöras och institutionella förlopp måste i detta därförskede medav
nödvändighet bli preliminära och mycket schematiska. Den teoretiska analysen behöver
troligen analogier med teoriergöra entropi i termodynamiska och de terrnodyna-systemom
miska lagarna i naturvetenskapen. kaosforskningenI har funnit tillståndkomplexaattman
inte behöver ha komplicerade orsaker kan skapas dynamiskt samspel mellan enklautan av
system. Typiskt för komplexa skalan viktig och förutsägbarheten lågär är ärsystem att att

verkan.eftersom bl liten störning kan Ett kaotiskt tenderar ha ir-stora en system att en
reversibel utveckling frånoch kastas det jämviktsläget till det andra under inverkanena av

Äveninterna fluktuationer. liten störning riskerar orsakaspontana wobbling i helaatten
och bryta sönder dess ursprungliga struktur. Timingen sådanaavgörande isystemet är

gåroch det inte förutse den framtida utvecklingen basis historien. Varjesystem att av ny
förändringsfas börjar med störning utlöser inneboende omvandlingsför-systemetsen som
måga och tvingar in det i instabil omvandlingsfas. Om de eller mindre slumpmässigaen mer
kasten tillståndmellan olika inte förstör kan så småningomdet hamna i vägvalsystemet ett
bifurkationspunkt där det kan någonstabiliseras i de möjliga riktningama. Närav en
riktning har valts kan komma för störningar åstadkommerutsättassystemet att nya som en
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etc. sönderfallSovjetunionensexempelvisomvandlingsfas Jag föreställer mig attny
sådanaår kaotiska förlopp.1992 kan analyseras1991 och valutaoron som

bli kaotiskt. Somockså det riskerar Jeremyviktigt komplextEtt hot EU är att attmot systemsom
of garbageframhåller: of theAt exhibitRichardson extreme aspectsworst canasomemay

för följasaken PeterHaas:decision-making.34 formuleramodel of Ett är,sätt attannat att

focus ab-faciliatingfaceof uncertainty of theconditionsFirst, the powerarea onmany
of whatpolitical alliesand bedifficult for leaders identifytheir potential totosent. sure

conditionspoorlyunderstoodstrategies likely helpthemretainfavour.And,second,most toare
makingbreakdown,turbulencethatestablishedoperatingproceduresenoughcreate maymay

available,behaviourwouldbeinstitutions Neither institutionalunworkable. tocuespowernor
ensue.of actionand patterns maynew

slå territo-skulle sönder denkaotisk utveckling mycketmycket sannoliktDet är att snarten
beståndsdelar. Möjlighetenså EU-konstruktionen upplöses i sinariella integriteten helaatt

ansvarsförhål-minstkaotiskt saknas helt, intedemokratiskt legitimera systematt ett som
rationellt välja mellan han-möjligheten försvinnerlandena blir oerhört otydliga och att

Även sådanaskapaökad instabilitet kandlingslinjer med förutsebara konsekvenser. en
Mindre dramatisktfinner lämpligt bryta sig loss.störningar och regioner det attatt stater

minskarändå existerande karaktär komplextviktigt redan dessär system sta-att avmen
följer osäkerhetförutsägbarheten. Med komplexitetenbiliteten i policyskapandet och en

förverkligamöjlighetenförutsättningarna för beslutsfattandet ochbland aktörerna attomom
olika program. -

territoriellframhållits eftersträvafundamentalt för varje politisk styrelseSom tidigare detär att
folkligaförankras detHuruvida komplext EU kanintegritet och legitimitet. ett system som

fråga. skulleintrikat allmänstatsvetenskapligt Enplanet och demokratiska kvaliteter är tesen
främstlegitimitet.komplexitet desto möjlighet till Argumentetkunna lägre ärstörre attattvara

förståelsen detden folkligalegitimiteten moralisk grund för politiken har medgöraatt avsom
olikapolitiska vägval och förutse konsekvensenpolitiska och möjligheten görasystemet att av

folkliga inställningen till EUforklaringsfaktorema for denpolitiska handlingar. de starkasteEn av
utbildningsnivån sig politiken fungerarOm folkflertalet inte begriper hurbetecknandeär nog

något så trovärdigadet möjligt för politiska elitemaoch dessutom inte de närär att presentera
kalkamässigtSanter ochhandlingsprogram sannolikt resultatet, för citera Jacquesblir att ovan,

illegitimt.även
påvi-På kanlegitimitetssynpunkt. faktiskt planEU befinner sig i besvärandedilemma ettett ur

svårareblir alltmånga avseendenoch deteuropeiska länderna intemationaliseras ide har attattsas
ordningen medför den gamla politiskaeffektivt lösa vissa samhällsproblem inomatt ramen

europeiski princip effektivast justsjälvständiga Europeiska samhällsproblem lösesstater.
risken bety-nivålPå för den fortsatta fördjupningen ochplan sviktar det folkliga stödetett annat

legitimitetsproble-håller förlora fotfästet. Ett skäl tilldande det europeiska enhetsverketatt att
fördju-framhållits, konstruktion, nämligen hur EU ochmetligger, tidigare i EU:s upprättatssom

samarbetesedvanligt inom internationelltmellanstatliga överenskommelser sättpats genom
skallformeln mellanstatligt samarbetesamtidigt delvis överstatligt. Den politiskaEU är är attsom
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utrikespolitiskaförförankras nationella demokratin. Folket kan utkrävaden statensansvargenom
förankras överstatlighethandlande vid riksdagsvalen byta regering. Men huratt somengenom

intebe-råd blir överkörd EU skall väli regeringsföreträdare En regeringbeslutas medett avsom
blivit för-avgå både Maastrichtfördraget harval Lösningen i Enhetsakten ochhöva vid nästa att

mångfald komplicerade beslutsproce-parlamentets rollstärka det direktvalda ytterstgenom en av
Varje förstärkningFramtiden för överstatligheten vilar parlamentet.durer. ytterst av

frånflemivåsystemetockså inomemellertid förskjuta balansenparlamentets ställningar sättett att
också folkliga förankringterritoreriema till europeiska. parlamentetsde nationella det Men är

klartregelmässigtValdeltagandet i Europavalenbräcklig, vilket inte minst demonstreras ärattav
således radikalparlamentsvalen i medlemsstaterna. Dilemmatlägre i de nationella ärän att en

flemivåsystem mellanstatlig eller federaltill enkel ordningförändring EU:s komplexa enav ----
övergång totalttill mellanstatlighet förutsätter troligen EUförsvagar EU:s legitimitet. En att om-

europeiskadetill politikens möjligheter lösavandlas och avlövas vilket skulle kunna leda att att
nationella politiskafolkliga tilltron till deproblemen allvarligt försvagas. Därigenom skulle den

poli-denövergång europeisk federation allvarligt hotunderrnineras. tillEn är motettsystemen en
medborgerliga deltagandetoch dettiska demokratin, eftersom det politiska ansvarsutkrävandet

måste därför inomlegitimitetsproblem sökasi kris. Lösningen EU:sskulle kunna hamna ramen
låt reduceras del.för komplexiteten säkert kankomplex struktur, att enen vara

åsyftade i detjag SanterKafka aktualiserade i 1935, den bok JacquesFranz Processen antar att
meningen medsårbarhet Och vadcitatet, följande hos komplexainledningsvis nämnda ärsystem:

så meningslöst kunnadet helaorganisation, mina herrar Hur skulledenna ärnärstora man
svåraste omöjligt, kan intekorruption detförhindra hemfaller den Detämbetsmännen äratt en

organisation hanterargång komplexgenomföra för del. Enden högste domaren somegenens
for korrup-kanomgiven härskara intressenter störreoch är antasstora exponerasav en avresurser

så förramindre i detför upptäckt myckettionsrisker enkla strukturer det skälet risken ärän attav
också svårt kontrollerasvår förutse blir detfallet. organisationens handlandeI och med är attattatt

Såvitt inga korrup-bekant har paradoxaltrationaliteten och integriteten i verksamheten. storanog
såpåvisas inteofta harinstitutioner. oegentlighetertionsskandaler skakat EU:s De stora som

igenomförandet EU:smedmycket med beslutsprocessen göraatt programavsom
mångaanvändningbidragsñffel och felaktig deoftamedlemsstaterna, där det rapporteras avom

syfteitredjedel de svenska böndernaalarmerande ungefärolika stödformema. Det attär att en av
aktuelluppgifter för beräkningen arealstödet. Enbidrag felaktiga i underlagethögre uppgett av

medkan försesfrån femdel EU:s budgetrevisionsrätten vid handen inemotattrapport en avger
studietill aktuellfrågetecken användning, fiffel anslutningkorrekt förfarande, Irörande rätt etc. en

iförekomfrågade lobbyister huruvida deti Bryssel jag antalregionala lobbykontor ett pengarav
detta. Detnågot sådant, de hade hört ryktenville medge inte ärlobbybranschen. Ingen att omens

faktisktföreställning EUOm minmöjligt jag denna punkt, jag dem.naivär atttroratt ommen
institu-socialamåste finnas starka etiska ochdet fortfarandeinte korrupt korrektär är normer

delförklaring kan välbestickning. prosaiskosynliga barriärer Entioner bildar höga mot mersom
så vill väldigt högaockså välbetalda det tilloch parlamentsledamöternaeurokratema är attattvara

komplexaåtråvärda positioner. dyrt skapafrestas riskera sina Detför ska ärde attattmutor att
konuption.immunaärsystern motsom
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påverkar effektivitet problem-grundfråga komplexiteten ochhur den institutionella EU:sEn är
sådant politisktlösningsfönnåga. förhålla så uppbyggnaden flerskiktatkan sig självaDet ettatt av

för sinadet praktiskt oanvändbartjust omständighet paradoxaltinstrument den görär tagetsom
inteden politiskt möjliga lösningen ellersyften. Huruvida denna konstruktion enda ärcentrala var

dettafråga. nationerna FN har drabbatsMycket talar för exempelvis Förentahelt att aven annan
ineffektiv-finns god dokumentation EU:sinsatser i Somalia och Bosnien. Detbryderi i sina en av

uppföljningar ochkommissionens och revisionsrättenstungroddhet, interntitet och även ut-genom
rniljöproble-värderinganMånga fortfarande sin lösning,europeiska problem väntar tstora ex

byråkratisering, klåñngrighet,föroch knarkhandeln. Anklagelsema EUarbetslösheten motmen,
lättSamtidigt detta konstateras detallmän ineffektivitet legio.slösaktighet och ärär attsom

fyrtioårigaså effektivt sin historia ihar uppfattats underglömma bort EU stort settattatt passvara
Däri lig-eller särskilda avtal.graviterat organisationen och sökt medlemskaphela Europa har mot

också omständigheter torde de flesta bedömareinför framtiden. Under allabekymmerett stortger
institutionellaitu med dessförbättra effektiviteten i EU,goda möjligheter att taatt a genomse

problemlösning bygger instrumentet,effektiv europeiskkomplexitet. Det uppenbartär attatt en
kom-medveten hanteringförutsägbarhet och handlingskrafi, vilket kräverEU, har ava enen

plexiteten.

komplexitetStrategier för reduceraatt

framgått före-komplexitet inteanalysen institutionellaSlutsatsen EU:s är ettsomav av
språkande världen med renodlat EUden orealistiska drömmen den enkla ett somomav

formuleraframtida utvecklingstatsförbund eller förbundsstat. Ett hantera EU:s ärsätt attatt
förfrämst intresserar migkomplexitet. Vad jagstrategier för reducera dess institutionellaatt

mindre invecklat,strategier i direkt mening ägnade EU ängöraär är strate-att snararesom
uppenbarli-upprätthålla falletför existerande komplexa l detgier EU:s ärsystem.att senare

förhandlingslinje för öka riskernaadministrativ politisk kontroll viktigökad och attgen en
Ökad legitim-i beslutsfattandet ägnad ökamaktmissbruk konuption. offentlighetoch är att

påverkamöjlighet vägvalen.iteten i och unionsmedborgarna attsystemet att ge

Antalet formella aktörer

efter-antalet kompenterkomplexitet teoretiskt minska iEtt grundskott är systemet,attmot
storlek.visst samband medkomplexiteten har systemetsettsom

formella aktörer, medlemstater,handlar det antaletFör EU:s vidkommande närmast re-om
informella aktörer däremot inte mycketgioner, EU-institutioner. Antalet görakommuner och är att

införi diskussionernalinns emellertid ingeni det samhället. dessa avseendenI strävanöppna
for framställsutmaningarna EUIGC reducera komplexiteten. deTvärtom, attstoraatt somen av
någonframförts slopa institution,utvidga medlemskretsen, och de förslag ibland t ex re-som om

ingen entusiasm.så Maastrichtfördraget, väcker tydligengionkommittén, infördes isentsom som
såväl ekonomiska ochlikafullt slopa denradikalt för reducera komplexitetenEtt attatt voregrepp

förändra parlamentetssociala kommittén regionkommittén och kompensera detta attgenomsom
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arbetssätt och valsystemet. Genom besluta parlamentsedamötema skall i regionalaatt att utsesom
fångaValkretsar skulle parlamentet kunna önskemålende lokala och regionala samtidigtochupp

troligen effektivare regionkommittén kunna något också svårtkonstruktivt dem. harJagän göra av
förstå fackliga och näringslivsintressen inte skulle kunna integreras i parlamentet; iatt att

medlemsstaterna gåtthar det brett samhällsinflytande inrätta korporativaatt ett utan attarrangera
kammare.

diskussionenI förs allt oftare fram tanken EU:s legitimitet bör förstärkas deatt attgenom na-
Europaparlamentettionella parlamenten skall starkare ställning roll förEn ökadgentemotges en

nationellade parlamenten innebär framför allt förstärkning den europeiska förrollen denen av
parlamentariska oppositionen i medlemsstaterna,eftersom den parlarnentariska majoriteten genom
regeringarna rådet.har ställning istark Huruvida de nationella oppositionspartiema förverkaren
eller fördjupning eller vidgning effektenEU varierar, och Europapolitiken därföräremot en av
långtifrån Förmåganentydig. påverkasproducera nationella linjer kan tänkas negativtatt av en
sådan förändring. blirKonsekvensen emellertid antalet formella aktörer och antalet Spelregleratt
därigenom ökar och komplexitet Frågan då gårEU:s blir högre tidigare. hur ekvationenän äratt

åihop; sidan kan legitimiteten åsjunka den ökade komplexiteten, sidanandraväntasena genom
folkligtkan de starkare förankrade nationella parlamenten skänka legitimitet.EU högre Dessutom

tillkommer besvärande effektivitetsfråga: de nationella fattaparlamenten braär övema-atten
tionella beslut, eller tillför de ytterligareEU handlingsförlamning Min gissning nettoresul-är att

för EU:s effektivitet legitimitet sådanoch blir negativt förstärkning.tatet av en
EG startade med medlemmar 1950-talet. Idag medlemskretsen 15 EUutgörs stater.sex av

planerar utvidgning med och centraleuropeiska och Medelhavsländer; troligenöst- stater etten par
Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Cypern, Malta, Rumänien, Bulgarien, Slovenien deoch tre
baltiska Utvidgningen kan inom såske decennium. enskild förändringIngen kanstatema. ett ge
genomgripande konsekvenser för komplexitetEU:s ökning medlemskretsen till kanskesom en av
25-30 medlemsstater.

Utvidgningen kan störning för redan komplext Situationen förvärrasett system. attsessom en av
i samtliga sökarländer troliga nettobidragstagare finnsoch det betydande intresse-ärstort sett att
konflikter mångamellan intressegrupper-i dagens och beträf-EU-15 morgondagens EU-l5+, t ex
fande CAP, regionalpolitken friaoch den personrörligheten inre marknaden. Intressebalansen i
Europa skulle därmed förändras skarpt Dagens stabiliserande koalitioner inom EU,sätt. sär-ett
skilt axeln Tyskland-Frankrike, riskerar påstå någotbrytas och det omöjligt bestämtäratt attupp,

sannolikheten för stabiliserande allianser. sådanStörningen magnitud det inteär attom nya av en
kan uteslutas omedelbar anslutning alla sökarländema skulle komma omvandla EU tillatt atten av

kaotisktett system.
Ibland jämförelse mellan utvidgning framgångsrikagörs EU:s och Tysklands enande. Jäm-en

förelsen störningarnas effekter haltar flera punkter. Västra Tyskland har beundransvärtettav
under 1990-talet mångagjort insatser forsätt olika plan integrera i sin västligaDDRstora att

ekonomi, inte minst har enandet förutsatt omfördelningar från den tillvästraenorma av resurser
den delen. emellertidDet ingen hemlighetöstra enandet har skapat betydande störningar ochär att
problem i det tyska samhället och för dess ekonomi, faktiskt också påverkatvilket har den ekono-
miska utvecklingen i hela Europa och inneburit påfrestningar för samarbetet mellan Bonn och
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pågå många år.Paris. ingalunda tiotalOch avslutad kommer under Detär ännuutan attprocessen
diskuteras EUtänkbara medlemmar i emellertidär avsevärtstörre änstater sammantagnasom som
kulturella skillnaderna naturligtvis genomgripandeDDR. De mellan Europa och EUöstra är mer

sammanhållningenden mellan de tyska regionerna. och den identifika-vadän var gemensamma
långttionen inom Västtyskland möjligheter.betydenhet ligger bortom EU:s För-var av en som

frånvaltningsstrukturen i Västtyskland mindre i Erfarenheternakomplex den dagensEU.än ärvar
det tyska enandet därför förbegränsadrelevans EU.är samrnantagna av

hålladiskuteras för risken för försökaEtt begränsa eurokaos och stömingen undersätt attsom
framhållitskontroll utvidgningen olika tidigare timingeni Somär äratt etapper.arrangera

oerhört viktig i komplexa etappindelning tänkas innebära fortfarandeVad kan är öp-system. en en
fråga. Genom gradvis utvidgning inteskulle de medlemsstaterna representerapen en nya en, om

såmarginell i fall mindre, bcfolkningstalet ekonomiskaökning antalet medlemmar, och denvart av
ocksåvolymen. medlemmarna skulle stabiliserande medDe kunna sarnarbetsmönsterupprättanya

de övriga Risken förEU-statema. nettobidragstagare skulle politiskt övertagatt ett gentemot
ocksånettobidragsgivare i beslutssystemetskulle reducerasavsevärt.

långa övergångsregler år.ytterligare idé framförts införa 15-20En kanske Detär attsom om
påfrestningarnaskulle reducera anpassningEU:s budget och möjlighet till successivge av

intressebalanseni tillEuropa det läget.nya
påverkaEU:s planerade utvidgning enligt mening, organisationen detkommer, min änatt mer

fråndecenniets Enhetsakt Maastrichtfördrag. Till skillnad fördjupningar, vilkaoch dessasenaste
åtminstone delvis drevs fram föreställningar önskvärdheten europeisk gemenskap,av om av en
handlar utvidgningen i hög utsträckning den realpolitiska nödvändigheten Europa.nyttettom av

Antalet spelregler

bådeSpelregler kan påverkaöka och minska den institutionella komplexiteten balansensamt
mellan formella informella hänvisade tilloch Utan spelregler skulle aktörernaprocesser. vara
självorganisering, tillfälliga och informella relationer. Komplexiteten bliskulle hög. Förut-

låg.sägbarheten liksom stabiliteten skulle bli antal spelregler kan därför schema-Ett ökat
tiskt tänkas minska komplexititeten till viss brytpunkt, varefter komplexiteten stigerupp en

svårtmed regelmängden. Exakt den brytpunkten ligger exakt I fallet EUär avgöra.attvar
torde dock svepande karakterstik organisationen sedan länge denna bryt-att passeraten om
punkt berättigad. Om dagens EU kan fler regler desto högre komplexitet.sägas attvara

slåSystemet riskerar ständigt påknut sig självt.att
Många, krångliga oöverskådliga kraftfulla bidragoch Spelreglerför beslutsprocesser härses som

Påtill komplexitet. finns reduceradenna punkt den positiva diskussionenett systems mest attom
ocksåEU:s komplexitet, lovande försök praktiskt tillkomma med problemen.rättaattmen

frågangrunden präglas diskussionen demokratiska legitimitetI EU:s och kravenav om
förenkling och öppenhet det demokratiska avvägningen kompetens-underskottet, och av av
fördelningen mellan och medlemsstaternasubsidiaritetsprincipen.EU

Även subsidiaritetsprincipen i sina tillämpning undflyende karak-konkreta kan hasägasom en
ansvarsförhållandenden föreställning de högrebehovet klara ochtär representerar atten om av om

T4 15-1349
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nivåemas in-nivåerna i onödan i första hand stöd för de lägrepolitiska skall inte överta utan vara
tilldelats Europafordragen och underreglerar utövandet den makt EUDensatser. av som genom

sådan vanlig synpunkt imaktutövning kan berättigad.vilka förutsättningar Ensom anses vara
problemområdenbör begränsa sin verksamhet till transnationellasubsidiaritetsdebatten EUär att

sakfrågor effektivtstolar till inte tillräckligt kanvilka faller mellan medlemsstaternas och som
utgångspunkt delarkan exempelvishanteras de enskilda medlemsstatema. Med denna stora avav

ifrågasättas, sprängkraften iregionalpolitik vilket illustrerar den politiskajordbruks- ochEU:s
subsidiaritetsprincipens tillämpning.

måttliga,subsidiaritetsprincipens praktiska konsekvenser förFortfarande kan EU anses vara
återhållsamhetensåväl iuppnåtts i upprensning bland gamla regelverk idel haräven en somom

principensMaasuichtfördraget nämligen viktig begränsning forbeslut regler.nya gav enom
råderüllämplighetsområde, ingen tvekannämligen till de k delade kompetensema. Det attoms

också förbli betydligt kraftfullare den kunde användassubsidiaritetsprincipen skulle att om-om
kompetensområdet jordbrukspolitiken.det k exklusiva medpröva as

klar-utformning finns möjligheter öka enkelheten ochdet gäller EG-rättens betydandeNär att
språkliga avskaffande olika detaljregleringar. vid det härheten olika ingrepp och Enavgenom

just oläsbart för allmänhetenlaget klassisk kritik Maastrichtfördraget detär attmot var
liåga kunna reduceras lspelreglerna det uppenbart procedunnängden börI avsevärt.är attom

exempelvisnöja sig med tre-fyra stycken, börstället för tolv beslutsprocedurer kanske kanman en
lättfattligihop till enda ochsamarbets- och medbeslutandeprocedurema kunna byggas meren

ocksåkommittologin äri sammanhanget hederssak.beslutsordning. röja iAtt en

Hierarkier

genominförandet formerKomplexitet matematiskt visat sig kunna bemästras olikahar av av
hierarki.37 Strategin innebär indelas i subsystem eller ettatt ett stort system grupper
sådant intensivare interaktionemainteraktionema inom subsystemen mycket änsätt äratt

dynamik.blir utvecklar enklaremellan subsystemen. Följden detatt stora systemet en
komplexitet innebär det komplicerade organisationsstrukturerOmtolkat till institutionell att

många fenomen sammanförs ihierarkiskt styrdakan förenklas enheter aktörer ellerom
omgivnin-ingående länkar tilleller block. och därmed underordnade enhetemasDegrupper

omgivningsrelationer.försvagas eller skärs och ersättsav av gruppens gemensammagen
låt innebarmed avsiktligt otydliga gränserInförandet exklusiv gemenskapskompetensav vara

EG-rättenkompetensfördelningen mellan medlemsstater och EU.det gjordes renodlingatt en av
delar.Rådet många majoritet-står nationell lagstiftning i tillämpliga kan fatta beslut medöver

Överstatligheten medlemsstater-minskar komplexiteten inom attbegränsasprincipen. EU genom
formella handlingsutrymme.nas

Rådets förhållande komplexiteten,hierarkiska i till parlamentet bidrar till minskaövertag att
politisktomvändningen resultat. ökar komplexitetenskulle Däremotäven merge samma

fårrådet ökat infly-likvärdiga blir, liksom fler gemenskapsinstitutioneroch parlamentet som
Ökat rådets ställningtande. inflytande för parlamentet, regionkommittén innebär i princip attetc

för regionkommitténförsvagas hierarkin försvagas. Den ökat inflytandeoch därmed att rapport om
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kommit-ordförande Ollén, innebärförre Joakimkommunförbundetsutarbetats Svenska attsom av
frågori dem ochuttala siginstitution, ha rörskalltén rätt attutse experter,status somsom

ochNågra inte krävasfördragsändringarregionala arbete.kommissionensövervaka stora synes
förinnebär det i ochkommissionen. desto mindrevarit positivt i Intemottagandet harrapportenav

inte bidrar till be-i vilketinstans skall kommavällovliga förslagetsig attatt processenen ny
komplexiteteten, tvärtomgränsa

några stormakterrådet hierarkisk verkani kan haFörändring röstreglema ettgesomenav
beslutsfat-imajoritetsprincipen tillämpasmedlemmarna ochstarkt de övrigaövertag gentemot om

fattas med kvalificeradrådet, besluten alltmerinom EU därmäktigaste institutionentandet. Den är
handlingsforlamning, euroskleros.viss kpräglades EGmajoritet. början 1980-taletI senavav

rådeti kundeanvända majoritetsbeslutvidgad möjlighetantagandet EnhetsaktenochGenom attav
återvinna handlingskraft.sinEG

iröst-skevhetemaockså rådet företrädare för dei vissaDet är attstora staterna ansersom
gånger Sverige har baratiosärskilt uppenbara. Tysklandfördelningen stöne änär nästanär men

rådet varit tillinom hittills hargånger går emellertid inte visa beslutentvå-tre fler Detröster. att att
maktproblem deröstfördelningen. Situationentill följdnackdel för de utgör ettstaternastora omav

framhålls dockde mindre länderna. Dettaverkligen skulle eftersträva dominans överstora staterna
sida. små stårfrågorfinna därfrån forms allmänt inte lättsällan de Det är stater mot storasett att

mellan och söder, mellanskiljelinjer;regelmässigt handla andradet verkarstater, utan norrom
fattiga och rika, mel-nriljöintressen, mellankonfederalister, mellan nyliberaler ochfederalister och

och bidragstagareliberaler, mellan nettobetalarelan kristdemokrater och etc.
dubbla majoriteter, dställningför förstärka deEn idé lanserats är attstora staternasatt svsom

ocksåvinnande sidanrådet såväl röstrnässig majoritet dengiltigt i skallför beslut krävas attsom
fiktivskapa andrabefolkning. Idén kanmajoritet EU:s sätt attettrepresenterar ses som enen av

därmedregeringamaförslag. Fördelen föralltid sina regeringars ärkammare stöder att mansom
bekymra sig deti beslutsgrunden behövafolklig dimensionkan utan attsorts omen

folkvaldaparlamentet.
småöverrepresentationen för de kanargumentationslinje för reduceraEn attstaternaatt vara

den misstroefterkrigstiden för motverkabehövdes underde institutionella garantiema endast att
efterkrigstiden slut, ingendå Västtyskland Italien. Numånga kände inför ochochosäkerhet ärsom

atmosfär ifinns politiskFrankrike, och detstorkrig mellan Tyskland ochfruktar längre ett en ny
mellan Mot dennafolken fredliga förhandlingarförtroende mellan ochEuropa präglad staterna.av

ochefterkrigstiden slutinte suddasskiljaktiga nationella intressen ärkan invändas ävenutatt om
beslutsfat-effektiviteten iavvägning mellandet fortsättningsvis finns viktig göraäven attatt en

femtioårigadetMin föreställningi europeiska samarbetet.tandet och stabiliteten det är snartatt
institu-små nöjdhet med defrämjats detill väsentlig del harsamarbetet i Europa staternasav

legitirn-folkliga stödinflytande de kunnat Dettionella och det europeiska utöva.arrangemangen --
åstadkommas denna institutionellakunnatvunnits för integrationen hade knappastitet utansom--

balans.
risken med Sveriges ochframhålls också nämligenproblemet i debatten,Nu det attmotsatta an-

väg.går självklartsin Detöverrepresentation de ärdra mindre länders är staternaatt stora egen
europeiska samarbetet.tillvara i detnationella intressen behöverde har tasatt stora staterna som
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politiska praxisDen utvecklats innebär emellertid de redan idag har godaatt staternastorasom
möjligheter sina påverka utveckling.Samförståndethävda intressen och mellan TysklandEU:satt
och Frankrike småhar alltid axeln i det europeiska samarbetet desetts trots staternassom --
överrepresentation. Stora fårhar realpolitiskt inte underskattas ochövertagstater ett somsom
bara till del kan viktas bort fördelning och har hit-mandat. Derösträtt staternastoraen genom av
tills små. Såvälvisat minst lika intresse för Europasamarbetet de Tyskland, Frankrikestort som

framstått pådrivande.och Italien Benelux-ländema har de Visserligen denärmestsom som eu-
oåterkallelig,ropeiska integrationenknappast politiska stabilitet sakpolitiskaden och demen

fördelar samarbetethittills inneburit för emellertid plöt-de talar deäven stora staterna mot attsom
sligt skulle sin Om skulle desintegrverasinom efter SovjetunionensEU decenniumväg. ettegen
och Jugoslaviens sönderfall blir farligEuropa osäker, troligen plats.en

Koalitioner

En ytterligare principiell möjlighet komplexiteten minskas frivillig självorgan-är att genom
aktörer.isering och koalitionsbildning uppnås ungefär effektbland Härsystemets samma

den hierarkiska modellen.som genom
starkaste alliansenDen i EU:s historia har funnits mellan Tyskland och Frankrike och har varit
betydelseför stabiliteten och trovärdigheten i den politiska integrationen.storav

Allmänt gäller koalitionsmönstren inom EU har begränsad varaktighet. kan förklarasDettaatt
så vidmed EU har kompetens varje medlemsstat för korsnyck det önskvärdautsättsatt att attav

annat.koalitionsmönstret inom politikområde ofta helt annorlunda i Framväxtenär änett ett av
policygemenskaper förenar mängd politiska och privata aktörer har motsvarandestorsom en av
förmåga koalitioner mångfaldenreducera intressen och därmed begränsastater attsom av av
komplexiteten politiskai den processen.

fördjupning beslutsområdenEn EU överstatligheten tillämpas fler och EU:satt attav genom
kompetens vidgas riskerar försvaga ikoalitionsmönstren och därigenom öka komplexitetenatt

frågandenna bakgrund viktigMot utvidgat nordiskt samarbete inom EUärsystemet. ettom en
fråga ocksåstrategisk för bemästra institutionella komplexiteten.denatt

Homogenisering

femteEtt reducera komplexitet variationsrikedomen ibegränsasätt äratt att systemet.
Genom skapa homogenitet i olika avseenden kan mängden interaktioner begränsas vilketatt
innebär dynamik försvagas.att systemets

mångfald. mångfald,Europa verkar för finns naturligtvisord Det olikaett annat sortersvara men
mångfaldhär skall särskilt uppmärksammas skillnaden mellan europeisk i EUrepresenterassom

mångfaldoch den konstruerad EU.ärsom av
Ett uppenbart problem i europeiskt offi-samarbete den polyglotta situationen. EU har elvaär

språkciella och betydande till tolkning översättning. utvidgning EUoch Enavsätter resurser av
med elva medlemsstater kommer för officiella språk förvärramed dagens praxis dramatisktattnya

arbetsspråk.språkläget. På denna Utvidgnin-punkt kan EU behöva tänka och reducera antaletom
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språk. de officiellaofficiellt Omsvenskans ställningkvalificerat hotsannoliktär motett somgen
ieffektiviteten ökaskullefranska och tyskaspråken till engelska,skulle begränsas gemen-

sådan ordninglåtminska,komplexiteten i beslutsprocessenskapsinstitutionema och attvara en
försvåra allmänheten. Om kravetinsynen förpolitiker ochsnedrekryteringskulle medföra aven

två officiellaåtminstone dessamåste behärskaskulle formuleras deEuropapolitikema att avsom
så inteblir det troligenspråken förhandlingari känsligaspråk så användaypperligt de kanatt

politikema.Strasbourg, särskilt intei Bryssel ochmånga svenskarnakvar avav
inteMaastrichtprocessenså kraftfullt ipåpekats drivitsfördjupningtidigare har EU:sSom att

kringgåttsbåten. enhällighetstället har kravetkvar i Imedlemsstaterkunnatalla genomstanna
sååterstående harmedlemsstaternaDanmark. Deför Storbritannien ochundantagsregler attolika

något denledtema igeometri blivitvariabelInfor IGC har tanken kenhälligavarit ettsäga avs
förhandlingsulrymmebrettEU skalli dragsamhällsdebatten.Tankenallmänna är ettatt gegrova

inte villövrigaochsitt samarbete inom EU:sfördjupaönskar stateratt varasomstater ramsom
önskvärtframförtsEU har deti I debattenheller skall lägga hindermed inte vägen. rentav somom

ingåskall i denMaastrichtfördragetkonvergensvillkoren iuppfyllerenbart de stateratt som
med inre kärnaframför sig EU tättunionen. Man statermonetära ett sammanvuxnaavenser

vari-många densynpunkterläggasintegrerade medlemmar. Det kanmindrevilken omges av
också uttryckerenhällighetpåpeka ön-det kravetgeometrin, här räckerabla ettattattmen

enhällighetsläpper kravetkomplexiteten. Om EUskemål begränsningar ihomogenitet ochom
komplexitet.kraftigt för högrefördragen ökar sannolikhetenvid

vissa EU:snämligen därockså variabel geometri,finnsMen det typ avaven annan
också utanför EU. Detmedlemmarorganisationer harimedlemsstater medlemmarär stora som

området. Detsäkerhetspolitiskaorganisationer finns detsådanaöverlappandeexempletbästa
iNATO. krigetVEU och Ifråga skall mellan EU,brännande vilken relationenständigtär varaen

iblandi andra fall FN ochfall utnyttjat VEU,i vissaforna Jugoslavien har EU-statema agerat
själva.

ochIslandEES-systemet, där Norge,heterogenitet tillkomstenytterligare exempelEtt är av
roll iUtvecklingen EU:sdel inte.omfattas tilltill del EU-systemet,Lichtenstein avenaven

framtiden.förstärkas iheterogenitet kan kommaMedelhavsområdet pekar denna attatt typmot av
ñnns ikomplexiteten Maas-hårt integrationskrav ökarfört skruvadeexempel hurEtt annat

två mellanstatligtpelarnaflera k pelare där destadgande EU med ärtrichtfordragets ett nyasom
bliroch detregelverket minskarhomogeniteten i tillämpningenstyrda. innebärDet attatt av

någon tvåpelarna ochgäller. Ombeslutsprocedurersvårare hålla ordning vilka treatt avsom
uppnåsverkandärför komplexiteten minska. Motsattskulleförsta pelarenfördes till denöver

ytterligare pelare ellerIGC tillförinslagna och vidfortsätter dennaturligtvis EU vägen expan-om
tredje pelaren.derar den andra eller

imindre homogent EUkrafter rörelse för skapastarka ibildenDen ärär ettattattsammantagna
integratiomtillgång inretillönskemål utvidgning, fördjupadföljdframtiden. Det sker som en av om

säkerhetspolitiskamarknaden och arrangemang.
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En Europapolitik för lägre komplexitet
ÃndringsförslagenTärningen kastad lanserats inför IGC och diskussionen EMUär som om

såvittinnebär, jag kan bedöma, EU kan komma fortsätta institu-successivt öka sinatt att att
tionella komplexitet utgångsläget,organisationen redan i för följa kommissionenstrots att att
inledningsvis nämnda kommentar, har klart för sig komplexiteten allvarligt handi-äratt ett

försökt håller slåkapp. I denna har jag för EU knut siguppsats argumentera att att
självt och den verkan den planerade utvidgningen, EMU, variabelatt sammantagna av geo-

påtagligtmetri högst hot existensEU:s detta komplexaär utsättaetc ett mot attgenom sys-
för störningar riskerar orsaka kaotiskt förlopp.tem att ettsom

EU:s behöver finna goda avvägningar åtgärder förmellan främja ökad effektivitet,styrsystem att
råderhöjd legitimitet och lägre komplexitet. Avvägningen åtgärder försvårasmellan olika detattav

oenighet EU:s utvecklingslogik. anslutning tillI diskussionen utvidgningen EU tillom om av
Öst-i och Centraleuropa har exempelvis förts mångafram balanserande krav olika insti-stater

tutionella reformer. Vilket sambandet mellan utvidgningen medlemskrets, fördjupnin-är EU:sav
integrationen och maktfördelningen inom EU Det lägret hävdar utvidgningen förutattgen av ena

fördjupning och maktkoncentration. förhållandeDet finns symbiotiskt mellan EU:ssätter etten en
storlek och dess politiska kraft. Lösningen sammanhållningsproblemutvidningens enligtär
detta förstärka politiskaEuropas och öka EU:s kompetens. andra lägretDetsynsätt att centrum ser

motsättning mellan utvidgning fördjupning måsteoch och hävdar utvidgning först konsol-atten en
ideras innan fördjupning kan ske.en

En tänkbar svensk komplexitetsstrategi inför IGC 96 innehållakan följande komponenter:tre
behöver skaffa sig filosofi sittEU hur den oundvikliga komplexiteten iväsen, etten ny om om

flemivå-system skall hanteras och hur skall kunna förena ökad effektivitet ochstyrsystemenom
öppenhet med lägre komplexitet.större

Förändringarna skall leda till EU:s institutionella komplexitet reduceras,sammantagna att
minimikrav, åtminstone tillåts någoteller, inte öka.Mot varje förslag i inne-avseendeettsom som

komplexitet förslagbär ökad bör ställas minskar komplexiteten i andra avseenden.Argumen-som
framgåtthatorde redan EU:s existerande komplexitetet avgörande hotär, ärtet att ettsom ovan,

såväl effektivitet dess folkligadess legitimitet. Förslag dramatiskt ökar komplexmot som som
Öst-iteten, utvidgning till CentraleuropaEU och och olika tankar variabel geometri,som en av om

bör balanseras lika drastiska förslag reduceraEU:s institutionella komplexitet.attav
Sverige mindre nationFör det angeläget metoderna begränsa komplexitetenär att attsom

långthandlar minska antalet EU-institutioner, så möjligtreducera antalet spelregler ochatt attom
slå vakt homogeniteten i EU-systemet. Det emellertid knappast förenligt med svenska intres-ärom

komplexiteten i EU hanteras hierarkiska inslag i det europeiska beslutssystemetattsen genom nya
och maktförskjutningar det geopolitiska schackspelet.
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of sophistication.different degreesof Justiceof the Courtmaking touse
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suchtransnational solutions. Inrequiring efficientchallengeswithablebe atoto cope new
should beof integrationembarking the roadfordecidendialso the notratiocontext, upon
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mellanMaktbalansen
institutionerEGEU:s

medlems-jämte
ställningstaternas

Göran Lysén

införing i problematikenAllmänna förutsättningar och

någon skillnad mellan Europeiskadebatten inte alltid klarI den allmänna görasynes man
mellan de olikagemenskapema EG och Europeiska unionen EU och heller gemen-

vidlåderNågon uttryck suveränitet ochskaperna. precision inte hellerstörre som
förhållningssättför sig ha sin grund i visssupranationalitetöverstatlighet. I och kan detta

långtifrån alltid fallet.politisk medvetenhetavsikt, detta tordemen vara
måste mått stringensfrämst diskussion dock betydligtI juridisk störreett uppen-en av

påpeka europeiskaDärför viktigt inledningsvis och debaras. detär att att en av gemen-var
enligt folkrätten grundandeinternationell organisation skapad deskaperna utgör aven

unionen konsortiell konstruktion tillkommen enligt folkrät-Europeiskaoch ärattstaterna, en
ingångnaframgår Maastrichtfördragetdet medlemsstaternasättten av om un-som av

ionen.
mellan EG:s institutioner d den horisontellaVid diskussion maktbalansen v sen om
måstefunktion inrymma jämväl ställningstagandemaktdelningen och dessas i EU denna ett

unionens rättsliga struktur behand-till medlemsstaternas positioner i EGEU-bygget. Innan
spörsmål framstår ändamålsenligtsåsom till huvuddiskussionen, detlas preliminärtett som

konfederation,skillnaderna mellan begreppen stat,helt kort klargöra de rättsligaatt
organisation.federation och intemationell
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Staten

Staten onekligen komplexa bland folkrättens rättssubjekt, och i enlighetden entitetenär mest
måstefolkrättslig uppfylla krav för räknas dmed sedvanerätt entitet vissa att stat, sen som v

vinna statehood. Staten omfattar fysiska territorium d bestämd deldet elementet ettav v s en
jordytan, statsfolk och regering, kontroll territorium ochdär den har överettav en senare

förmågan upprätthållafolk dessutom har förbindelser folkrättssubjekt.och med andraatt
för uppfyllda existerarDessa krav de normalt statehood, och deär när äraccepterassom

från således fysiska ochoberoende varje rättsakt tredje land. Staten detärtypstaten av av
förverkligandet entitets folkrättssubjektivitet eventuellasociala dessa kriterier. En ochav

således två spörsmål.statehood olikautgör

Konfederationer

Konfederationer funnits form allianser,eller statssammanslutningar har i äldre tider i av un-
vari-ioner och liknande, i vilka de rättsliga bindningarna mellan de deltagande harstaterna

Statsförbund förbindelsen mellani styrka. eller konfederationer karakteriseras deerat attav
urkun-deltagande medlemsstaterna folkrättslig karaktär. Den grundläggandeärstaterna av
frånden här folkrättsligt avtal, kan i rättsliga former till skillnadär sägasett ensom upp

bådeförbundsstaten. förblir intaktainomstatlig konstitution i Medlemmarna i förbundetsom
diplomatisk karaktär,och folkrättssubjekt. Typiskt ärstater settsom gemensamma organ av

referendum, och defattar beslut enhällighet och ofta under förutsättningen adsom genom
således i praktiken visatsaknar direkt makt individerna. Dessa sammanslutningar haröver

förbundsstater, ochsig instabila och har antingen upplösts eller i bildandetmynnat ut av
beståendekonfederationer främstverkliga exempel finner i historien. Det äldstaman

statsförbundet Organization of sammanslut-American States OAS. En särskildär typ av
ningar Brittiska Samväldet tidigare British Commonwealth of Nations, och denutgör
Fransk-afrikanska gemenskapen franco-africaine.Communauté

Federala stater

formen fed-Unioner kan sig olika former, den tvekan viktigaste denärstater ta utanav men
interna af-erala förbundsstaten. Dess utmärkande drag befogenheternaär överstaten att

federala federationensfärer delade konstitutionen mellan och hosär genom organ organen
de fed-delstater, medan försvaret, utrikeshandeln och utrikespolitiken vanligen handhas av

ocksåför direkt makterala Betecknande federationen federalaär utövarattorganen. organ
över Eftersom folkrätten befattar medindividerna och inte endast delstatema. sigöver stater,

såledesupprätthålla förbindelser, fed-förmögna internationella det denärantas attsom vara
folkrättssubjekt, ocherala betraktas enligt folkrätten och utgörstaten, stat ettsom som som

inte delstatema.
trakDet vanligaste vid bildandet federationer självständiga slutersättet är att stater enav

krafttransformeras till federal konstitution i och med traktaten träder i ochtat, attsom en
sådanaverkställs, d federalism aggregation eller association. Exempel stats-v s genom
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något oegentligt historiska skälSchweiz, vilket landbildningar USA ochutgör avsenare
helvétique.benämns Confédération

organisationerInternationella

statentvå eller fleraorganisation organisation grundadMed internationell avmenas enen
sådankonstitution. En organisa-bildas, kallas dessFördraget, vilket organisationengenom

folkrättssubjekt, vilketfolkrätten dtion har rättspersonlighet enligt äretts varaven egen
förutsättning organisationenfrån rättspersonligheter, underskilt de grundande attstaternas

förmåga kontraktuella rättigheter ochbekläs medhar attpermanenta organ,egna
mindre tydligtbefogenheter, ellerskyldigheter attribuerade kan avgrän-d mersom varaV s

traktater treaty-makingEG-fördraget förlänats slutasade 235 i och rätten attart.se-
och inför dom-passiv aktiv legation, käraföljer den kan ochpower. Härav utövaatt svara

bådedockinternationella organisationen saknarinternationellt Denstol och egetta ansvar.
organisationenfördraget grundarterritorium folk. hindrar naturligtvis inteoch Detta att som

tillämpas vissintekan bestämd territoriell tillämpning. Det behöver t enexges en
territoriummedlemsstats hela

stålgemenskapen, EKSG 1951,ingåendet ochGenom fördragen Europeiska kol-omav
Europeiska atomenergi-1957 ochEuropeiska ekonomiska gemenskapen, EEC

hadeinternationella organisationer. Dessa1957, bildades olikagemenskapen, Euratom tre
institutionerf så det i dagvilka dock slogsursprungligen sin uppsättning attsammanavvar

uppsättningf ochi enlighet med den kompetensendast finns vilken handlar vart ettsomen
EG-fordraget5 ktillhandahåller. EEC-fördraget benämntfördragen numera är ett s ram-av

från institutionerna.måste fyllas lagstiftning Dennafördrag traité-cadre, ut genomsom
medborgare. EKSG- ochför och deraslagstiftning rättsligt bindande medlemsstaternaär

områden, vilka täcks fördragen traité-detalj särskildaEuratomfördagen reglerar i de avmer
förhållandevis för institutionerna.mindre handlingsutrymmeloi, och ettger

avtal ochalltså folkrättsligagemenskapema tillkomnaDe europeiska ärärtre genom
givithar inte hindrat derättsligt internationella organisationer. Dettabetrakta attatt up-som

frånvilken skildsina rättskällor,till rättsordning EG-rätten med ärphov egnaen egen
gemenskapema har fjärmat sigdärförmedlemsstaternas rättsordningar. Man kan säga att

beträffande struktur och mak-från uppvisar klara federativa dragsitt och deattursprung
lånar således från bådedrag denkaraktär funktion. Detutövning särskilt EG-rättens och

dubbla kan förklaras medorganisationen förbundsstaten. Dennainternationella och attnatur
någonstanssig mel-dynamik byggts i fördragengemenskapema grund den rörav som

mellanstatligfråga resolutionVanligen traktat, detkanskerdetta även antagen enomenmen varagenomen
UNCTAD ochUNConference Developmentkonferens generalförsamling, UN Tradeandeller FN:s t.ex. onav

OrganizationUNIDO.IndustrialDevelopment
Z tillämpning, 227.Betr.EG-fördragetsterritoriella art.se
3 EG-fördraget.[nstitutionemafinnsangivnai 4:1art.
4 EstablishingCommunities1957 ochTreatyInstitutionsCommon the EuropeanConvention Certain to aon

1965.of EuropeanCommunitiesSingleCounciland SingleCommission thea
5 Maastrichtfördraget.l ändradArt. genom
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tillståndet federation i riktning denlan för typisk internationell organisation och motenen
inomstatlig federal konstitutiondär det folkrättsliga transformation tillavtaletssenare, en

successivt underinte bara tiden avtalet konstitutionen skapasutsträcktär ävenöver utan om
tillstånd medför EG samtidigt skärdenna tidsrymd medlemsstaterna. evolutivaDetta attav

både på speciellt Manigenom folkrättslig och statsrättslig problematik mycket sätt.etten
oförbehållsamtkan därför gemenskapema skapelse generis,suisäga utgör egetatt aven

slag.
Även många federa-internationell organisation i avseenden fungerarEG som enom som

såsåtion, EG vinna förrän transformation skettkan inte statehood sätt atten
sådangåttmedlemsstaterna har EGEU stigit federal Enunder ochstater stat.som upp som

närstående historiskatransformation förefaller inte i tiden trolig med beaktande dealls avom
politiska förutsättningarna särskilt inte efter den utvidgningen och denoch senaste-

tilltänkta i förglömmas EG skapelse särskildösterled. Emellertid skall inte är naturatt en av
såsombibehållandet medlemsstaternaoch det därför torde fullt möjligt medatt vara av-

uppnå tillenligt folkrätten federalism, likvärdigt med ellerstadium ärstater att ett av som-
många traditionellt förbundsstater.och med överträffar styrkan hos byggda

Enligt europeisk union mellan tillartikel i Maastrichtfördraget grundasA l parternast en
fördraget min kursivering in thed EG:s medlemsstater, vilken autgör stagev s new

Europe.° sigof of Unionen grundarcreating closer union the peoplesprocess amongan ever
policies and forms ofde existerande gemenskapema och suppleras thetre co-av

Treaty,’operation foreign security policy CFSPestablished by this d a ands commonv
affairs såledesNågonfields federation skapasoch co-operation in the of justice and home

åtminstoneinte fördraget- inte omedelbart.genom
Själva fördraget titlar: Gemensamma bestämmelser I,indelat i sju avdelningarär

EGTillägg till till Europeiska gemenskapenEEC-fördraget; denna gemenskap döptes om -
Tillägg EKSG-fördraget till Euratomfördraget BestämmelserII, till III, Tillägg IV, om

områdenautrikes- säkerhetspolitik Bestämmelser samarbeteoch V,en gemensam om
själva fördragetför inrikes affärer och Slutbestämmelser VII. Tillrättsväsende och VI

deklarationerfogades talrika och omfattande protokoll jämte diverse
ramverkJ gemenskapernasUnionen betjänas institutionellt varförett gemensamt ur-av

gemenskapsfördragen,sprungliga fyra institutioner dels skall sina befogenheter enligtutöva
Unionsfordraget,ock fyradels skall handla enligt bestämmelserna i d de gemen-V s

skapsinstitutionema också åtminstone funktionell synpunkt.betraktas Unionensär att som ur
såledesUnionsfördraget unionsinstitutioner, själva Unioneninga ochupprättar egna

för i titlarna Vsaknar närvarande rättspersonlighet enligt folkrätten. Förpliktelsemaegenen

° Art. A st
7Art. A st
8 J K.Art. resp.
9Se 31Wienkonventionen traktaträttenbetr.dessainstrumentsrättsligaställning.art. om
‘° CAn. st

E.Art.
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30 i Enhets-till sin inte avancerade de i den upphävda artikeloch VI änär natur numeramer
akten.

så inkl.Titlarna och överlagrade det gamla EG-byggetV VI är sägaatt senare
konsortielländringar tillägg i försök kontraktsmässig grund skapa slagsoch ettett att

rådenåterfinnsunionsbygget Europeiskaenhet I är sammansattstater. toppen som avav
medlemsstaters och regeringschefer och likväl kan konstituera sigEG:s stats- ge-somsom

Även såledesministerråd. distinktMaastrichtfördraget inte skaparmenskapernas ettom
måste ändå för tillkom-folkrättssubjekt Unionen, konstruktionen uttryckutgörande ses som

enhetligt politiskt ramverk under firman Europeiska unionen.ettsten av
så innehållerMaastrichtfördraget har konstruktion Enhetsakten, detsätt attsamma som

sådana intetillägg till gemenskapsfördragenbestämmelser görävenutgör men somsom
det. skalldelar Maastrichtfördraget, inte tillägg till gemenskapsfördragen,De utgörav som

tillåtas få påverka L-S,dessa fördrag, med undantag för slutbestämmelsema art.inte ehuru
EG-bygget.formellt tillägg materiellt hänger medinte utgörsom men samman

omfattar de bestämmelser, tilläggen tillEG-domstolens kompetens gemen-som avser
slutbestämmelsema övrigaskapsfördragen, artikel artiklarna i medan deK.3:2c samt

tillägg tillinstitutionerna följa fördraget, huruvida bestämmelsernahar hela oaktat utgöratt
såledesgemenskapsfördragen inte. Generellt omfattas inte deeller sett gemensamma

utrikes- och säkerhetspolitiken Vbestämmelserna l, bestämmelserna samtom
rättsväsende inrikes affärer EG-domstolens kompetens.och VI av

EG-fördragetArtiklarna 236 fördragsändring respektive medlemmar ioch 237 om nya
upphävts,° och artiklarjämte motsvarande bestämmelser i EKSG- och Euratomfördragen har

innehåll återkommer Beträffandemed likartat i slutbestämmelsema i Maastrichtfördraget.
fördragen grundas,den förra artikeln ändrades den till ändringar i vilka Unionenatt avse

unionsfördraget. medlem-d de gemenskapsfördragen jämte Dettres senare avser numerav
Unionen,i går gemenskapsfördragen samti-skap varför det inte ansluta sig till utan attatt

också Unionen.bli EG-fördraget, stipulerar fördragetdigt medlem i Artikel 240 i ärattsom

2 D tidigare 2 SEA.An. art.
3 målet 1995 densak-C-16794, Gomis,bekräftadeEG-domstoleni CourtOrderdensjundeaprill Grau atten

beträffande i Unionsfördraget.nadekompetens Ban.
‘ Art. M.
5 An. L.
6 96 98,och 204 205.Art. art.resp. resp.
7 An. N21.
8 An. o.
9 detta avtalmellandennya med-Vid upptagande medlemmar Unionensker ettstater genomav nya som av

varvidsamtidigt justeringari gemenskapsfördragenlemsstatenochdegamla medlemsstaterna, de ärgörs som
anslutnings-förbindersigenligtnödvändigamedanledning den medlemmen.Förutom medlemmaratt nyaav nya

foretill-fördragen gemenskapsfördragen allagällandegemenskapsrättsligaakterbundna och antagnaatt vara av
därtillför folkrättsliga slutit med eller flera tredjeländer;trädetgäller detta de avtal gemenskapemaäven en

förpliktelsen ochkonventionernaenligtartikel 220 se An-kommer anslutasig till deblandadeavtalen t.ex.att
slutningsfördrag1972, 2-4.art.

minstmåste regeringaroch inteFördragsändringar medrättslig nödvändighetankomma medlemsstaterna
ifrånmåneftersom till fördragen. medlemsstaternavill släppaparlament, medlemsstaterna I vadutgörparterna
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slutet obegränsad tidsperiod, Euratomfördragetfoch bestämmelsemotsvarande i haren
upphävts och MaastrichtfördragetFmotsvarande iersatts av en

såsomUnionen bestämd i Maastrichtfördraget brukar vila pelare, nämligensägas tre
den första, det gamla EG-bygget, den andra,utgörs omfattar utrikes- och säk-som av som
erhetspolitik, och den tredje, behandlar rättsväsende inrikes tvåoch affärer. Desom senare
grundar sig bestämmelserna i Maastrichtfördraget, och detta samarbete till sinär natur av
traditionellt mellanstatlig karaktär, medan den första de internationella organi-utgörs treav
sationer, vilka givit tillupphov den sui generis-skapelse tidigare omnämnts.som

Andra och tredje pelarna såledesgrundar sig fördrag innehållande i fögagrundenett
Ävenupphetsande rättsliga konstruktioner regeringssamarbete områden.vissaettom om

Maastrichtfördraget fåri dessa delar ytterligare dimensioner grund ihopkopplingenav
EG-bygget,med det rättsligt befogat fortfarande tvåär Unionen har olikasägasett att att

grunder, nämligen EG-rätten folkrätten.och Arbetsmässigt således tvåföreligger olika meto-
der: gemenskapsmetoden och den intergovemmentala eller folkrättsmetoden. Den senare
karakteriseras främst avsaknaden de federativa elementen, finns i fordrasEG, blav av som a
enhällighet för såbeslut för vitt samtliga medlemsstater skall bli rättsligt bundna, lagstift-
ningsmekanism saknas liksom jurisdiktion.EG-domstolens omständighetenDen in-senare
nebär teoretiskt eventuella tvister med anledning Maastiichtfördraget i dessa delar kanatt av
sluta i Internationella domstolen ICJ i rådetHaag. Makten ligger i Europeiska och gemen-

ministerråd,skapernas för verkställigheten.som svarar
områden föremålAlla för gemenskapernas interna ocksåreglering har iär varierandesom

återspegling,grad framtvingar utrikespolitik hos dessa. Dettaextern är sär-en som en egen
påtagligtskilt beträffande tullunionen, kräver utrikeshandelspolitik. Ge-som en gemensam

menskapernas utrikespolitik kräver till viss grad samordning medlemsstaternasäven en av
politik, vilken sker enligt unionsfördragets bestämmelser. Tillsammans skall dessanumera
bilda enhetlig politik under Europeiska unionen. Det bör observerasnamnet atten gemensam
den andra pelarens omfattning, inklusive den tredjes reflexion, sträcker sig mycketexterna
längre vad koordinationen gemenskapernaän kräver, eftersom den förra täcker allrunt areas

sigmakttill parlamentet, blockera medlemsstaternaochföreslagnafördragsändringar, däremott.ex. utgöratt nya
fråga.politisken

3° 208.Art.
2 Q.Art.
22Notera medlemsstaternahar förbunditsigenligt 219 EG-fördragetnot submit disputeconcerningatt art. to a
theinterpretation applicationof thisTreaty othermethodof settlement forotherthanthoseprovided the-toor any
rein. Dennadomstolenskompetensinnebär långtdet denna hur fördragetsträcker,dvs.till vadär avgöratt som
medlemsstaternaharförpliktatsig.Klausulen rebussicstantibustorde åberopas såvittangårintekunna härförom
Wienkonventionen traktaträtten 62.art.om
Konstitutionellaproblemkannaturligtvis överlåtelseuppkommai medlemsstaternavid ytterligarebeslutsbefoav
genhetertill EG, sådet sig i fall förhållandeinomstatligaproblemi tillrör givenkonstitutionvidmen om en en
visstidpunkt,och kanmisstänka de vaka ocksålandskonstitution dettaär över göratt sattaatt ettman organsom
utifrån Någramaktpolitiskasynpunkter. objektiva för överlåtasfrånvadochhurmycket kangränseregna som en

finnsinte spörsmålet såvidapolitiskt, intehyllar teorinär detfinnsimplicita legalabegräns-stat utan attman om
ningarmedavseendeändringar konstitutionen,inklusiveformelltkorrekttillkomna. finnsalltsåDet egentligenav

någoninte fårsuveränitet inte hårtkränkas, kontraktuellt belastad förbliräven stat stat.som en en
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policy.of foreign and security Emellertid det uppenbart de rättsliga förutsättningarnaär att
skiljer sig med avseende gemenskapernas agerande och medlemsstaternas, detäven om
sker i Unionens Ur folkrättslig alltså frågasynvinkel det olika rättssubjektsärnamn. om

utifrånhandlande olika förutsättningar, d medlemsstaterna uppträder i enligt medattv s un-
ionsfördraget många gångerunder firma och också tillsammans med eller fleragemensam en

gemenskapema.av
Den utrikes- och säkerhetspolitiken regleras i Maastrichtfördragets artikel Jgemensamma

avdelning V, och samtidigt har de tidigare bestämmelserna i Enhetsakten Europeiskaom
upphävts.politiska samarbetet, EPS, Förpliktelserna medlemsstaterna påtagithar sigsom

kan enkelt beskrivas samarbetesystematiskt åtgärder.och Noterasom gemensamma ar-
tikel J.l:4, uppbyggd artikel 5 EG-fördragetär gemenskapslo-sättsom samma som om
jaliteten. Om visst spörsmål skulle inbegripa gemenskapernas kompetens, alltsåblir detett
fråga följa gemenskapsfördragen i dessa delar, medan de övriga delarna grunder sigattom
på medlemsstaternas Maastrichtfördraget.kompetens och följer

Frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken har försvarspolitiska återverkningarsom om-
fattas inte åtgärder.bestämmelserna ställetI har Västeuropeiskaav om gemensamma un-
ionen, förklaratsVEU, integrerad del Unionensutgöra utveckling och ombetts att utar-en av
beta och verkställa åtgärder.Unionens beslut och I samband med Maastrichtfördragets
tillkomst ministerrådVEU:s dessutom 1991,deklaration 10den december i vilkenantog en
bl WEU prepared,sägs the of the Union,European elaborate and im-att at request toa
plement decisions and actions of the Union which have defence implications. VEU har dock
hitintills helt överskuggats NATO, och den nämnda bestämmelsen i Maastrichtfördragetav
innebär onekligen slags uppgradering VEU:sett status.av

Även på visstVEU del behållerEuropeiska unionen,sätt utgör den sinom en av egen
folkrättssubjektivitet precis de europeiska gemenskapema, vilket innebär ytterligareattsom

internationell organisation förts unionsparaplyet.har in underen
Bestämmelserna för samarbete områdena för rättsväsende och inrikes affärer finns i ar-

tikel K titel formerVI, för samarbete delvis har hämtat sin förebild från artikel 220 ivars
EG-fördraget. Konventionema antagits resultat denna artikel strictoutgörettsom som av

23Art. J l artikelJ preciserasuttryckettill all questionsrelated thesecurityof theUnion,inclu-att: toavse
dingtheeventualframingof defencepolicy,whichmightin timelead defence.toacommon acommon
2‘Art. 13:2.
25 J.1:l ochArt. 1.2.
2’ Art. 1.3.
27Art. 1.11:1.
Z Art. 14:3.
29An. J.4:2.
w Declaration theroleof WEUandits relationswith theEuropeanUnionandwith theAtlanticAlliance.on
3 Sedock något1.426, förutsätter medavseendegörs VEU, fördragutlöper1998 ofTreatyart. attsom vars
Economic,SocialandCultural ColaborationandCollectiveSelf-DefenceBrussels 1948 medtilläggsprotokoll
från 1954.
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denna.förhållande Samarbets-ställning i tillgivits särskildinte EG-rätt harmen ensensu
utarbetandet kon-och förutomdock mycket K.1,området för artikel K sestörreär art. av

sätt kontinuerligt samarbete,artikelnvanligt inkluderarför antagandeventioner ett som
åt-ställningstaganden ochi beslutförväntas resulteraäven gemensammagemensammaom

frågor, EG-fördraget, dessahör under ochgärder. faller vissadenna pelareInom även som
fördraget.också handhas enligt detskall

å eller tredje,sidan, och till den andratill den första pelaren,Vad sakligt hörsett enasom
på EG-så hand ankommer det dockI sistaå sidan, inte alltid lättandra avgöra.är att

första pelaren och därigenom bevaravad faller inom denbestämmadomstolen attatt som
pelama. förstatolkningextensivförhållande till de andra och tredje EniEG-bygget av

från till EG-åtskilligt den tredje pelaren,material, särskiltemellertid förapelaren kan
alla dessrimligtvis ligga konsolideringbygget förlängning borde detUnionensI aven
organisa-så förs till enda internationelldeinklusive fördragstextenaktiviteter sätt att en

EG.tion lämpligen-
hållamåstenågot rättsligt tills vidaresåledes komplex, ochUnionenBilden är sett manav
flyteråtskilda, praktiska arbetet i flera avseendendetUnionende olika delarna även omav

igemenskapsrättslig reglering detförtänkas banaihop och sikt kan vägen mestaaven
strukturpelama. beskriva Maastrichtfördragetssammanfattningsvistredjeandra och För att

Everlings välfunna:ordär
Communitiesseveral TheUnion peculiar inof the theThe Treaty respects.structure on

whichunity of States createdchanged into Union, butformally extendednot aor aare
them inthem, entwined withCommunities and juxtaposedfrom thelegally to yetseparate

respects.many

rolleroch medlemsstaternasför institutionemasmodellVal av

jämteinstitutionernamaktbalansen mellanför diskussionförutsättningarnaTill omen
på uttryckenavseendeklargöranden medpositioner hör initialtmedlemsstaternas

förgrundläggande betydelse devetorätt, vilkaöverstatlighet ochsuveränitet, är syn-av
mystik och de poli-Med tanke denpå nämnda maktbalansen.anläggas denkansätt som

avdramatiseravidlåder finns det all al ningdessa uttryck,belastningar,tiska attsom
dessa.

32 1968 reglerviddomskonventionensmotiv uttaladeEG-domstolenmåletDuijnstee,1983ECR3675, 14,I att
förenationellkonflikt gäller rätt.

33 K.3:2c.Art.
34 K.3:2a-b.Art.
35 möjligheten i K:9 la passerelle.K.8:l ochK.4:l,An. notera somges
3° L.An.
37 förlorade,ECRI-3685,vilket parlamentetdockmålet Commission,1993ParliamentCouncilandJfr European

rådeträtteligenskullehainompåstod Bangladeshbeslutad medlemsstaternahumanitärhjälp tilldetnär att av
203EG-fördraget.grundats art.

38 visumfrågor frågor 1 1-6.inomtredjepelarenK.100cmedgertillämpningSe K.9, art. :t.ex.an. av omsom
39 1056.1992, 1031-77,vidUnion, CMLRevof theEuropeanReflections thestructure s. s.on
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belastatmystisk framtoning och generelltsärskiltOrdet suveränitet har är sett tungten
förorsakat elände itill det har mycketförutom hänvisningarpolitiska värderingar, attav

Uttrycket haråstadkommer förvirring i den juridiska debatten.det mycketvärlden. Dessutom
litteraturen. precis juridisk bety-Ordet saknar i daghård i juridiskaför kritik denutsatts en

till territorium.för beskriva visssärskilt sammanhang, nämligendelse i rättän attett enmer
språkliga suveränitet kan därförbetydelse, ochi ordetskanIngen sägas suveränstat vara

entitet tekniskt harvilket innebäroberoendesjälvständig,allmänt medersättas settatt en
faktiskt beroendevilken gradinget tillvunnit statehood, uttrycket ärsäger stat avom enmen

kontraktuella förplik-belastad medfolkrättssubjekt ellerellerandra är tungtstatenstater om
någotberoendeförhållandena i sig innebära existensbehövertelser. Inget att statensav

ifrågasatt.sätt är
såkan växla till sin kanberoende andravidare uppenbartDet natur,är stateratt stats aven

rättsligt,beroendeeller mindre godtyckligaliten faktiska och ersättas ettt stats avmerex en
frånAvståendetsåsom fallet inom EG.medbestämmandeförutsebarhet och är attsom ger

förlorar isåledes nödvändigtvis medlemsstatintefatta hand innebärbeslut att enegen
enligt folkrätten finns hosbeslutsbefogenhetersjälvständighet i visst avseende, ensom

avståendeineffektiv. be-användningen Ettinte alltid användas ellermedlemsstat kan är av
inflytande sinadärför medföra medlemsstatsslutsbefogenheter till EG kan överatt egnaen

summan medlemsstaterna.återupprättas EGinom EG:saffärer är större än avram,
någon kraft i form suveränitetfråga förlora mystiskdet inteUppenbarligen är att avom

olika handlingsalternativ.rationellt övervägandeettutan av
väletabler-enligt delogiskt inte existera,överstatlighet kanBegreppet mestsett en av

någonfinnasvarför det inte kanrättsligt lika,principerna i folkrätten allaade är stater sett
som förändrasså Situationenviss existerarauktoritet ovanför länge stat.statstat som enen
då och ieftersom upphörnågra bildar federation, denaturligtvis, att staterstater varaenom

förstås blirmed begreppetVanligtvisställe träder federationenderas att statstat. ensom
förhållandefrågan således för handen.dettasin vilja, och blirfolkrättsligt bunden när ärmot

förra föreligger enligt FN-oegentlig betydelse.egentlig och Denkan skiljaHär t exman
förhållanden.anspråk icke-medlemmarsdennastadgan artikel 2:6, ävengörnär att styra

för medlemmarna i FN medEGföreligger med avseendebetydelsen ävenDen mensenare
säkerhetsrådet, nämligen medlemsstaternaför ständiga medlemmarnaundantag de attav

gårvotering dem ellerbli rättsligt bundna,sitt samtycke tillförhand har givit när emotatt en
fråga.i viss Det härsäkerhetsrådet med bindande verkan beslutatsig ärfinna i att t enex

kontrakteradestår fullgörandealltså fråga något ovanförinte utanstaterna, avorgan, somom
därförpåtagit överstatlighetfri vilja sig. Termen ärförpliktelser, vilka staterna av egen

därför denbeskriva, delsbeskriva den verklighet denmindre lämplig för attattatt som avser
kommit alltfördärför kortuttryck harfelaktig, dels denteoretisk synpunkt är attatt somur

politiska värderingar.mycket belastas med
någon sådan i EG-fördragetfinns inte inskrivensåvitt gäller vetorätten,Slutligen, för här

majoritet till-enkel eller kvalificeradfördraget ärjfr. FN-stadgan 27:3, närutanart. anger

4° 281-9.sovereigntyexist‘, JT 1994,Lysén,DoesSe stateLex. s.
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sådangivetvisdet krävs enhällighet. det fallet kanräcklig för beslut eller Inär senare en
sådanså kan blockera beslut,föreligga medlemsstatsättsägas att ett men en an-en

konstruktiv, varför kanenhällighet i längdenvändning kravet kan knappast anses manav
kvarståifrågasätta alls medlem.motiv attstatens som

frågan förpliktelsermedlemsstat kontrakteradeintressant tordeMer trotsvara om en
någoni fördraget;någon bundenhet vid majoritetsbeslut stipuleradegrund kan undslippa

ej. rådet 1987. vilkaändrade sina procedurreglerreservationsrätt finns Det bör noteras att
kanordföranden varje medlemsstat och kommissioneninte baramedger ävenatt utannu

majoritet huruvida skallvotering; först sker omröstning med enkelbegära avgöramanen om
sakfrågan kvalificeradsakfrågan med enkel ellermedelst omröstning, varefter avgörs ma-

båda hävda dess vitala intressenjoritet. Vid omröstningstillfállena kan medlemsstat atten
understödjas andra medlemsstater.berörs och av

Någon står finna för slags politiskrättslig grund förenlig med fördraget här inte att ett ve-
vid varje tidpunkt tillämpassaken de konventionerberortorätt, utan avsom

förhållande i EG-fördragethar naturligtvis sin grundmedlemsstaterna. Detta äratt ett ram-
innehållet därför kan förutsesfördrag i fördragsförpliktelsema inte exaktoch attsamtatt

ocksåför Därför detpräglas kravet samtycke bundenhet.emellan ärumgänget stater av
för EG:s grundläggandesamtliga medlemsstater ändrauppenbart samtycke krävsatt attav

N21 2 ochförutsatt konventionen gäller samtliga skall kunna deltaga sefördrag, art. statt att
Maastrichtfördragetl två nyssnämnda faktorernajfr protokollet fogat till Dedet socialam

så knappas bör tvingasmedför i intimt samarbete det inom EGmedlemsstatatt ett somen
sådantnågot konstituerar intresseskadar vitala intressen. Vadtill ettstatens somsom

vid tidpunkt, dkonvention, vilken medlemsstaterna tillämpar vissbestäms den etten V sav
majoritetsröstningDärför ändringarnamoral hos medlemsstaterna. kanslags omgemensam

undanröjt Uppgörelsen mellan medlemsstaternainförda Enhetsakten inte hasägasgenom
påtagligtväl stärktutanför fördraget i den k Luxemburgkompromissen, sättettmens

fördraget.majoritetsröstning i enlighet med
olika i inteEG kan modeller användas, vilkabeskriva Europeiska gemenskapenFör att

på såsom behandladeden anläggs begrepp deobetydlig grad torde betingas ovanav syn som
Ävenföreslås. viss modellde förändringar kan tänkasoch vilka har betydelse för om ensom

gemenskapsmetoden denkan likväl tänkta ändringar höra eller mindre till änaccepteras, mer
folkrättsliga eller vicerent versa.

CommissionItaly,1973ECR 101.
42 förespråkade hårdlinjenförefaller uppenbart den Frankrike,TysklandochBeneluxDet ganska att om enav

Storbritannienin-framförmedkoncentriskacirklar eller flerfartseuropa föredra denkärna ärstater ett att avav
såvitt i eftersträvas.positionen ä för effektivtsamarbeteEuropaEuropa carte etttagna ettom

43 1992,Activities CommunitieskommissionensXXVlth GeneralReport the of the EuropeanNoterat.ex. on
rådet: improvingbeträffande The of de-Brussels,Luxembourgl993, därdet 372 röstningenisägs processs.

faktor1992. En viktigcision-making for implementingtheSingleEuropeanAct continuedprocedures var
majority1993 ... thattidsnödenför hinna lagstiftningsprogrammetinfördenförstajanuari ochmedatt enannan

itismajorimire‘ thatregarded the theCouncilla banalisationduvotinghas be voteto meanscome as nonn
of satisfiedwithout for-possible establish theconditionsrequiredfor adoption proposalcommonly thatto are aa

flexibility.of majority ofteninspiresdelegationsmal being Theprospect vote to greatervote necessary. a
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utgå ifråni och för sig helt korrekt internationellDet EG organisation.är utgöratt att en
Emellertid kommer den klassiska internationella organisationen till korta för beskriva detatt

tillstånd råder EG.faktiska beträffande Det torde här tillräckligt hänvisa tillattsom vara
åskådliggöra framgåttFN:s struktur för skillnaderna. Som uppvisar EG fed-klartatt av ovan

erativa drag, och det kan därför frestande hemfallahelt jämförelse federa~medattvara en
förhållningssätttionens karakteristika, uppenbara skäl inte heller korrekt. Där-ärett som av

såför det rimligt för verklighetenkomma möjligt anlägga federativtnäraatt att ettsynes som
betraktelsesätt folkrättsligamed hänsynstagande till de existerande inslagen i EG:settmen

måstestruktur, vilka med nödvändighet såfinnas i eller mindre utsträckning längemer som
EGEU inte gjorts till och medlemsstaterna till delstater.staten

sådantVid kan det det finns maktcentra, uppdelade enligtsynsätt sägas ärett att tre som
Montesquieus maktdelningslära, nämligen den lagstiftande, verkställande och dömande
makten. föreligga sådanDet mycket goda skäl för uppdelning, vilket skall visassynes en
nedan, oaktat finnsdet här fyra relevanta institutioner. När det gäller Unionens andra ochatt
tredje pelare, det uppenbart detta inte tillämpligt, folkrättsligtär synsätt äratt utan ett rent
måste anläggas. I den unionella strukturen intar därför medlemsstaterna dubbla roller, d v s

såsomdels såsomoberoende enligt folkrätten, dels delstater i federativ struktur.stater en

lagstiftandeDen makten

tvåfederation finnsI det särskilda intressecentra, delstatemas intres-representerasen som av
och federations intressen, och dragkamp maktens placering därför in-är ettsen av en om

byggt element i federaladen strukturen d den vertikala maktdelningen, där centralmak-v s
har tendens expandera delstatemas bekostnad. Denna intressekonflikt kommerattten en

till uttryck inom EG se här den k subsidiaritetsprincipen, EG interna-även ärtrots atts en
tionell organisation attribueradmed kompetens. Denna intressekonflikt reflekterar sig iäven

federala såden legislaturens sammansättning delstatsintressena isätt att utrymmeges en
särskild bådakammare och unionsfolket i församlingar rådaMellan dessa kanen annan. mer

mindre förhållandeneller komplicerade för lagar och andra rättsakter.att anta
ministerrådMellan EG:s och parlamentet finns rad olika kopplingar, vilka gör atten man

kan tala bikameral legislatur. ihågEmellertid bör komma parlamentet oaktatattom en man -
således ingårdess i förbundsstatsliknande struktur och inte i klassisk brittisknamn en en-

parlamentarisk, faktum till vilket hänsyn måste diskuterar parlamentets rollnärett tas, man
och eventuella förändringar i dess rättsliga ställning. Parlamentet kan därför liknasnärmast
vid representanthuset i USA förbundsdageneller i Tyskland, omständighet vilken inteen
hindrar typiskt parlamentariska inslag kan förekomma såsom i det landet. Manatt senare

därförkan inte jämföra parlamentet med det brittiska och parlamentet skulle saknasäga att
tillräcklig utifrån sådanmakt den grunden och jämförelse påstå demokratisktatt etten

Frågan måsteunderskott skulle finnas. ställas i stället parlamentet medär utrustatssom om

4 BeträffandeEG-fördragetskaraktärharEG-domstolenförklarat detta the constitutionalcharterofutgöratt a
Communitybased the of law, Opinion frånrule 191, 1991ECR1-6079,motiv20, och detskiljer sig and-atton

fördrag detuppbärs konstitutionella principer.värdenochattra genom av
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spörsmålgenerelltstyrelseskick. utgörEG:s Etthör tilltillräckliga maktbefogenheter, som
vilkaöverlåtits EG ochtillmaktbefogenheter överanordnas deskallhur kontrollen somav

mist direkt kontroll.nationella parlamentende
frånlånar dragförs därframhållas förhandlingarnarådetBeträffande skall re-att ensom

rådet, och harkonstituerar dettasamlas iministrarna förvissogeringskonferens, ehuru att
tilloch formasnationella intressenarådet sammansmälts defördragets bestämmelser. Ifölja

rådet avgörande fördärförviljan hosden politiskaenligt fördragen; ärEG-intressen gemen-
EG:ssakfråga faller utanförintegrationen. Näreuropeiskautveckling och denskapernas en

i fonnligbeslutfattar ministrarnasamband med EG,kompetens har nära reger-ett enmen
skill-upprinnelse iförhållande bl sinrådets harinom Detta attingskonferens, ehuru aram.

beslutsstadiet.förstkompetensrespektive medlemsstaternas görsnad mellan EG:s
devilkaspecifika kopplingar,radsammanlänkas medelstRådet och parlamentet aven

skyldighetenförstafördragsändringar. Densuccessiva utgörstillkommitflesta har avgenom
sitttillyttrandeså föreskriver. Parlamentetsfördraget ärrådet parlamentet,för höra näratt

hörandetföreskriverrådet. de fall fördragetbindande för Iinnehåll något fall rättsligtinte i
under-giltighet, dför rättsaktsnödvändighetfonnellparlamentet dettaär v s enenenav

formföreskriftf omständighetväsentliglåtenhet brotthär utgör par-ett mot som gerenen
få kom-för sökafördröja sitt yttrandebehandlingsinmöjlighetlamentet attatt genomen

dröjainte kanparlamentetsitt förslag. Det kaneller dra tillbakamissionen ändra antas attatt
intesak rätteftersom detta skulle vetorätt,länge helst,hur somen ensamma somvarasom

för yttrande,lagförslagalltså översändainte med bararäckerfinns i fördraget. Det ettatt
yttrande.parlamentetinnefattarkravet hörande även ettattutan avger

kommis-rådet ochutspinna sig mellandialogbehandling kanUnder lagförslagsett en
irådet fattat beslutså intelängesitt förslagkan ändrasionen, eftersom den somsenare

efter detsitt förslagkan omarbetaförhållande kommissioneninnebär attsaken; attett som
innebärasynpunkter. fortsatt dialogEmellertid kanoch beakta dess attparlamentet hörts en

från omarbetadedetinnehåll fjännatsi allt väsentligtmateriellaförslaget till sittdet slutliga
kom-också ensidigt ändratRådet hauppfattning. kanockså från parlamentetsdärmedoch

materiella inne-avseende desshar hörts, medvilket parlamentetmissionens förslag, över
beträffande dethar hörtssåledes parlamentetbåda intehåll. fall kan detI dessa sägas att

såOmerfordras.parlamentetytterligare hörandemedförförslaget, vilketslutliga att ett av
domstolen.ogiltigförklarasrådet rättsakteninte sker, kan den antagna avav

rådet kommis-ellerföra talaninskriveni fördragetParlamentet har rätt motattnumera en
det. Hörandet parlamentetfördraget tillerkäntprerogativ,för försvara desionen avatt som

Det börytlig betraktelse.viddet kansåledes så obetydligt förfarandeinteär ett synas ensom
rådet, beträffandekommissionen ochliksom för övrigtframhållas parlamentet,här även att

45 173Art. st
46 och3393.MaizenaCouncil,1980ECR3333ochFrêresCouncilRoquette
7 l89a:2.Art.

juli‘S den 16ParliamentCouncil661, 65901970ECR ochmålen ChemiefarmaCommission,Se ACF avt.ex.
1992.
9 173An. st
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samtliga beslutsprocedurer kan försvara sina rättigheter fördragetenligt vid EG-domstolen,
den grundläggande balans finns mellan institutionerna enligt för-värnarsom om som

dragen.
När medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapernasersattes resurseregna

budgetfördraget från 1970 jämte tillägg, tillkom särskild budgetprocedur, igenom senare en
vilken parlamentet har givits sista fria uppgårordet budgetens k del, tillöver s som numera

hälften gemenskapernas samlade budget. Genom denna procedur har parlamentetnästan av
beretts icke obetydligt inflytande gemenskapens affärer, vilket detöver använtett som
hävstång för påtryckningar rådet.allmänt övaatt

Kommissionens handhavande budgeten rådetgranskas och parlamentet, assisteradeav av
Pårevisionsrätten. rekommendation rådet kommissionen ansvarsfrihetav av ges av par-

lamentet.
förlikningsförfarandeEtt conciliation infördesprocedure deklara-genom en gemensam

rådet,tion 1975.5parlamentet kommissionen rådetoch Förfarandet skall användas närav
frånavvika parlamentets uppfattning frågori gäller antagandet rättsakterattavser som av

med generell tillämpning, vilka financialhar appreciable implications. Förlikningen äger
i förlikningskommittê, består rådets medlemmar likaoch antal ledamöterettrum en som av

från parlamentet assisterade kommissionen. Förfarandet kommer användningtill iävenav
frågor.andra

Medbestämmandeproceduren52 co-operation procedure tillämplig vissa artiklar iär
fördraget. Proceduren innefattar bl andra läsning lagförslaget suspensivtoch etta en av

för parlamentet.veto
Medbeslutandeproceduren co-decision procedure den endast tillämpligär även ett

begränsat fördraget. lånar frånantal artiklar i Förfarandet drag medbestämmandeproceduren
inrymmer också verkligt för förlikningsförfarande.parlamentet och Rättsak-ett veto ettmen

enligt förfarande bådasdetta utfärdas i bådeundertecknas parlamen-ter antassom namn, av
rådetsoch ordförande och kungörs i EG:s officiella tidning, EGT. Detta har medförttets

följdändringar i artikel 173 föreskriver domstolen skall review legality ofthest attsom
adopted jointly the European Parliament and the Council. Enligt artikel kan175acts nu

parlamentet underlåtenhetinstämmas till domstolen för sin ha handlat i stridäven att genom
med fördraget.

påpekasSlutligen bör här parlamentet beträffande flesta ingårhörs de traktater EGatt som
åtnjuteroch det beträffande avtal.avtal enligt artikel 238 och vissa andravetorättatt en

5°Se målet4:1 2 EG-fördragetoch ParliamentCouncil,1990ECRI-2041,motiv 22: ofObservance theart. st
institutionalbalance thateachof theinstitutions exerciseits with due for ofregard themustmeans powers powers
the institutions.other alsorequiresthat shouldbepossible penalize breachof whichthatruleto any mayoc-
cur.
5 0.J. C1975, 981.
52 1890.Art.
53 6:1Art. SEA.
5 Art. l89b.
55Se 228:3.an.
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verkställande maktenDen

uppgifter kanoch desseuropeiska institutionen,den verkligtKommissionen kan sägas vara
driv-initiativtagare ochverkställare,fördragens väktare ochsammanfattas enligt följande:

igemenskapsintressenagemenskapspolitiken ochkraft avseendemed exponenten av
of deci-itsgrundar sigadministrativa funktionrådet. Kommissionens ytterst powerown

områdena tullunionen,sion5° huvudsakligenEG-fördraget och berörvilar direktsom
utfärda slagsKommissionen kanskyddsklausulema. rätt-konkurrenspolitiken och samma

fördraget, dels med stödsjälvarådet rådetparlamentet, dels med stödochsakter avavsom
samråd myndigheter ellerfrån rådet nationellaoftast i med sär-befogenheterdelegerade en-

finnsDetbestående för medlemsstaterna.kommittéskild tre typerrepresentanter avav
två kommittéema,Regulatory.Advisory och Desådana kommittéer: Consultative, senare

kommis-överlåterrådetsrådet, beslutanderättföredras bevararvilka ansvaretmenav
rådet sinadeltar i verkställandetförvaltningen, davseende självasionen med egnaavsv

regler.
såmedlemmarkommissionensfinns beträffande tillsättandetinslagparlamentarisktEtt av

medlemsstaternasmåste destöd i parlamentet,tillvida de ha även utnämnsatt reger-om av
frånmisstroendeförklaringsamförstånd blococh de kaningar i avsättasatt genom enen

parlamentet.

maktendömandeDen

förinte tillräckligolikabalansering makten mellanuppdelning och ärEndast attcentraaven
maktutövningen. Mankontrolldärför fordras detförhindra missbrukas,den ävenatt aven

framgåttkontrollåtgärder. harAvoch judiciellaskilja mellan politiskabrukar här attovan
lika litet härpolitiska kontrollenfinns. Men denpolitiska kontrollinstrument ärvissa som

lagligt enligtexekutiven förfarlagstiftaren ochför säkerställaannorstädes tillräcklig attatt
förening medmaktbalansen iSåledes mindre uttaladgäller ärgällande konstitution. att en

domstolskontroll upprätthålla konstitu-erfordras förkontroll, starkarepolitisk desto attsvag
i fara. Därför detsådan uppenbarligentionen kontroll äreffektivsaknas rättsstatenären

tolkning ochsig till endastkontroll inte kan inskränkadomstolarnashelt klart attatt avse
måste med maktförfattningar, detillämpning gällande även attutrustasutan censureraav

såsomstrid med högredessa handlar iverkställande myndigheter,lagstiftare och normerom

5° 155An.
57 främstdetrevisionsrättenförstainstansrättenoch även ärförutomEG-domstolenTill judikaturenhör även om

diskuteras.EG-domstolen härsom
53 praxis.domstolens Iskadeståndsansvar fastställtsharför utomobligatoriskaReglerna EG:s närmare genom

tillåtasenskildskulleställningtill huruvidagälldedet bl.a.måletSchöppenstedtCouncil,l97l ECR975, att ta
sådanlösning,vilkenpåstått Till stödförolaglignormativrättsakt.sådan anledningföra talanmedatt enavenen

parlamentariskakontrol-otillräckligageneraladvokatenRoemerbl.a.denockså anfördedomstolen accepterade,
leni gemenskapen.
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konstitutionen förekommandeeller i fall folkrätten. Inom EG har domstolen medutrustats
sådan makt.

EG-domstolens uppgift enligt fördragenär övervaka integrationsprocessen så dennaatt att
går lagligt till enligt gemenskapsrättslig standard:en

The Court of Justice shall that in the interpretation and application of this Treatyensure
the observed.°°law

Artikeln alltsåuttrycker principen the ofrule law, och EG-domstolen har uttryckligenom
fastslagit the Europeanäven Economic Community Communityatt based the rule ofa on

law,° d hela den EG-rättsliga konstruktionen vilar denna konstitutionellaatt värder-v s
ing. Den skriftliga delen dessa värderingar och principer, vägleder domstolen,av som synes
främst preamblen till EG-fördraget, artiklarna jämte någral-7c såsomandra principervara
den citerade. Bland de oskrivna grundläggande principerna finns bl mänskligaovan rät-a
tigheter, principen proportionalitet, lika behandling, rättssäkerhet och skydd legitimaom av
förväntningar

Europeiska gemenskaperna kanske förstai handutgör rättsgemenskap, och för dessaen
gäller the rule of law. Domstolens funktion till denna upprätthålls.är princip Föratt attse

effektivt fullgörande denna uppgift krävsett gemenskapsdomstolama heltatt ärav
självständiga och deras samlade konstruktion tillförsäkrar just råge.detta med artikelatt I
167 1 vilka krav domare skall uppfylla,st nämligen det skallanges atten vara personer
whose independence beyond doubt förutom de skall besitta högsta juridiska kompe-att
tens.

Domstolen har i princip endast den behörighet, den uttryckligen förlänats isom gemen-
skapsfördragen denna domstolen tillgörs den högsta uttolkaren EG-rätten;men genom av
den i princip endast behörigär tolka och tillämpa gemenskapsrätten och samtidigtatt utgör

konstitutionell och administrativ domstol civildomstol. Förstainstansrätten,en samt vars
beslut kan överklagas till domstolen on points of law only, har givits kompetens för iatten
första hand minska domstolens arbetsbörda samtidigt fördelar har förvunnits densom en-
skilde individen med avseende rättssäkerheten.

Problemornråden och tänkta förändringar
Ovan har visats EG:s institutionella struktur i allt påminnerväsentligtatt den federalaom

med verklig inte perfektän maktdelning. Vidstatens tänkta förändringar institu-en om av
tionemas positioner förefaller det lämpligt bygga vidare den redan existerande struk-att

söka renodla och stärka denna, allt i enlighetturen samt med denatt uppenbara förutsättnin-
rationalitet effektivitetoch målsättningen. sådanatt utgör En inställning medförgen auto-

59Jfr. det haltande tillståndeti svensk RF 11:14.rätt,
°°An. 164EG-fördraget, 136Euratomfördraget; liknandestadgandefinnsi 31CECA-fördraget.art. ett art.
b LesVemsEuropeanParliament,1986ECR 1339.
Z SeFemandez,Constitutional ValuesandPrinciples Communitythe LegalOrder, MaastrichtJournalof
EuropeanandComparativeLaw 1995, 129-44.s.
3 Id.
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stärks. Detförankringdemokratiska ärinstitutionemassammanhangetmatiskt i det här att
tillfrån nationellaöverförs deotympligheterundvikaockså söka systemenangeläget attatt

institutionella strukturenförändringar i dengemenskapsnivån eventuella attvid samt
kortsiktigabetingatperspektiv detlångsiktigt änanläggermedlemsstaterna na-ett avmer

tionella intressen.
ändringartillicke-systemkonforrna förslagfår också till resultatangivnaDet synsättet att

till denågot koppla parlamentetsåsom formelltmåste tanken sättavisasgenerellt attsett
beståendei parlamentetförsta kammareinskjutaellernationella parlamenten av na-att en

och Eu-nationella parlamentnaturligtvis intehindrarparlamentariker. Dennationella attsyn
lämpligaf inflytandeVilketbefinnsformer samarbeteetablerar deropaparlamentet somav

frågainterni EGförda politikenregering ärlandetsdennationellt parlament har enett av
för varje medlemsstat.

Legislaturen

pekarrådet parlamentet,ochmellaninletts i relationernautveckling,i denSlutpunkten som
åstadkommassådan naturligtviskanochlegislatur,bikameralonekligen hän mot enen sann

fördragetsallamedbeslutandeproceduren tillutvidgapenndragmed enda om-attett genom
minimum. Enockså tillnedbringasantalbeslutsprocedurernasråden. Härigenom skulle ett

ieffektivitetenökaströmlinjefonnas fördå procedur kanföljdfråga dennablir hur attdirekt
eftersomnågot osannolikt,emellertidförefallersådant penndragbeslutsfattandet. Ett

lagstiftningen,ifrån sig den makt överberedda släppatordeintemedlemsstaterna attvara
rådetminskning viamedförmaktökning parlamentetsrådet, varjeligger i enavsom nu

tillräck-ifrågasättas parlamentetflera skäl ärdetkanför medlemsstaterna. Dessutom omav
sådan maktutvidgning.kvalificerat förligt att mottaga en

medinleddasåledes redanden vägenlämplighetsskäl tordesåväl politiskaAv en suc-som
utvidgadrådet föredra,ochmellan parlamentetmaktencessiv utjämning att t ex envaraav

medbestärrunandeprocedurenborttagandemedbeslutandeproceduren,tillämpning ett avav
meningen,22823 förstai artikelartikel 113enligthandelsavtaleninkluderandeoch ett av

svår-radhellertillvägagångssätt medför intesådantEttll33 stryks.d except ensv
kommissionens roll.avseendesärskilt medföljdändringar,bedömbara

möjligtpolitisktfördragsändringar vadtänkta ärFrågan avseendeblir därför med som
inklusive derasbeslutsprocedurereffektivabeaktandesärskilt medi övrigt lämpligt,och av

ofrånkomligtdetsådana förhållandenVidantal medlemsstater. attvid ökatantal ensynesett
sin lederförhållande irådet,imajoritetsbeslutanvändandet turutvidgning sker ett somavav

bliraritmetikenuppenbartDetskall bestämmas. ärspörsmålet vägda röstetalenhur de atttill
kanSakenhålla för 20-25 medlemsstater.skallnågot ikomplicerad en-ett system sommer

såeftersom medlemsstaterna sägaförhandlingar, representerari direkta attdast avgöras men
särskild hänsynrimligtdetunionsfolket, förefallerparlamentetdelstatsintresset och att

å sidan, börvilket, andra görasbefolkningsmässiga storlek,till medlemsstaternasinte tas

6‘ Maastrichtfördraget.fogatstilltvå saken,Se deklarationemaide som
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med avseende antalet måstemedlemsstat i parlamentet. Därför medrepresentanter per
avseende omröstningar rådeti begrepp bådedubbel majoritet syftande antaletsom

och storleken deras befolkningar avvisas. förhållandenUnder alla kommer ökatstater ettav
rådetmajoritetsstyre i bådestärka kommissionens och parlamentets positioner.att

rådsmedlemmarAntalet måste naturligtvis reflektera antalet medlemsstater, antaletmen
ledamöter parlamentet tillåtaskan knappast ytterligare vid tillkomstenväxaattav av nya
medlemmar hänsynmed till effektivitets- och arbetshänsyn. Parlamentet självt har föreslagit
siffran 700 maximital nuvarande antal 626, förefallervilket rimligt.som

De olika beslutsprocedurema, liksom deras antal, vilka tillkommit tiden för min-över ett
dre antal medlemsstater, nödvändigtvis förinte gemenskap med antalstörreettpassar en
medlemsstater. Redan talas det proceduremas antal och komplexitet medför effek-attnu om
tivitetsförluster formi bl handlingsförlamning och urvattnad politik. Uppenbarligenav a en
måste någotdärför inkl. utvidgad användning majoritetsbeslut, särskilt i ljusetgöras en av

den tänkta utvidgningen gemenskapema förutsatt inte önskar EGösterut, att attav av man
skall degenerera till internationell Frågan måsteorganisation traditionellt snitt.en av som
ställas här de europeiska sådanbetjänta utveckling.är Svaret berorärstaternaom av en
naturligtvis de värderingar hyllas, svårlösta spörsmål,med hänsyn till alla desom men

konfronterar Europas i dag föroch lösning effektiva och nationsöverskri-statersom vars
åtgärderdande krävs, sig ganska enkelt, oaktat kan tycka bordevärldenter svaret att attman

annorlunda. I detta sammanhang skall heller inte den politiska grundtanken medvara en
ekonomisk integration bortglömmas, nämligen tvinna förekonomieratt staternas attsamman
omöjliggöra krig. Freden i Europa sedan andra världskrigets slut kan sig självklarte numera,

självklarhet tidigare visat sig farlig. uppnåFör fredsbefrämjande effekteratten som samma
och medföljande stabilitet såledesi österled, förutsätts det det fasta och intima samarbetetatt
inom EG fortsätter fördjupas. mån sådanoch I den utveckling kräveratt storaman anser en
uppoffringar, kan fred och frihet har pris.säga ävenatt ettman

Frågan antalet beslutsprocedurer frågainte endast teknisk berör denär ävenutanom en
maktdelningen rådet parlamentet,mellan och framståroch det varjeuppenbart attsom re-
duktion i måsteantalet nödvändigtvis innebära rådetsfördel för parlamentet bekostnaden

Ävenunder förutsättning parlamentet inte någotskall sitt inflytande.att tappa ettav
förenklande procedurema torde medföra sådan effekt. kan särskiltHär noteras attav en
budgetproceduren frågoroch angränsande behöver effektiviseras de ändringarutöver som
gjordes Maastrichtfördraget.genom

frågaEn bl.a. framförts konferenseni parlamentets resolution full demok-är attsom om
ratisk ansvarighet inte föreliggaskulle med rådet.avseende Tanken uttryck förger en

65Sekommissionens införkonferensen,Annex räknar olika22 procedurer.rapport som upp
Valet gemenskapsåtgärdrättsligbasför betydelseför inflytande,parlamentets hörandetär storav t.ex.en av om

parlamentet tillräckligt ellerär medbeslutandeprocedurenskall föranvändas,och vilka ornröstningsreglerav om
skall rådet.gällai Ett minskatantalbeslutsprocedurer,inkl. dessas såledeskomplexitet,borde minskatvistersom

vid domstolen denkorrektarättsligabasenför EG-lagstiftningen. därför bå-Det angeläget etableraär attom enur
depolitisk ochrättsligsynpunkt fungerandeväl beslutsordning.SeEmiliou, Opening PandorasBox: the Legal
Basisof Community beforeMeasures theCourtof Justice, 1994,ELR 488-507.s.
°° A4-010295.
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stårådet underbordeföreställningendå hänföra sig tillmissuppfattning, den att par-synes
struktur dentredeladparlamentarism. Ikontroll, d slagspolitiskalamentets ett somensv
särskildauppgifter och sittspecifikainstitution sinavarjebeskrivits har ansvar.ovansom

denna kammarebikameral legislatur, därirådet karnramaNär represen-enen avses som
det elek-hållas ansvarigapolitisktmedlemmar endastkan dessdelstatsintressena, avterar

demokrati,form indirektdettaFörvissorespektive landsvalt ärrepresentant. en avtorat som
och le-endapåstå direktdemokrati denendastvilja äringen torde allvar att sannamen

olikanaturligtvis med devarierarindirekta inslagetdemokrati.formen Detgitima av
detdirektvaldfranska presidentenförhållanden, den ärinternamedlemsstaternas t avmen ex

folket.franska
förhållandesärskilt i desstill uttryckkollektiva, kommerd detRådets politiska ansvar, v s
ömsesidigvarandra, destoblir beroende störreinstitutionerdessatill parlamentet. Ju avmer

intres-emellertid minst likaRådets rättsliga ärkontroll kommer depolitisk utöva.att ansvar
ogiltigförklaraannullera ellerdomstolen kandet faktumpolitiska, ochdet attsant som
rådet, dessaföreskrifteråtgärder utfärdadevidtagna närrättsligt bindandealla avtyper av

tillämpning,dessashänför sig tillreglervarjefördragen ellerstrider motmot somannan
demokra-i denelementende viktigasterättigheter,mänskliga fri- ochinklusive utgör ett av

någon rättigheterhanstillförsäkraaldrig kunnatdemokrati harenbarttiska rättsstaten,
medbor-enskildavärd för debetydligtskyddrättsordningen. Dennagivna i ärtyp merav
svenskabehandling i detfår tillärendetsin riksdagsman,klaga hosän att t som uppexgarna

ombudsman.till parlamentetsanmälanellerkonstitutionsutskottet, göra en
förvaltnin-offentligainsyn i denallmänhetenskontrollen hördemokratiskaTill den även

svårighetenrådet uppenbartgäller detarbete. detoffentliga När äroch att somorgansgen
lånarnivå rådet dragnationelluppnå öppenhetvad normal ärförföreligger är attatt som
samarbetefortfarande sig, bene,eftersom detfrån konferens,mellanstatlig rör ettnota omen

EG-såsom ytterligare teckenbörEmellertidvisst mellan ettsätt noterasstater.
rådet.inträttoch ökad öppenhetdiskussionfederalisering deninstitutionemas runtsom

hela dentakt medgradvis itorde bäst skebejakas, densjälvklartutveckling börDenna men
förvaltningstraditionförändradNågra hinderfederalisering.EG-rättsliga strukturens mot en

må betingas deför vadnaturligtvis inte med undantagföreliggerkommissioneninom avsom
i EG-strukturen.folkrättsliga inslagen

Exekutiven

stärkabevara ochlogisktmaktstruktur dettredelad ärenlighet med attI resonemanget om en
misstroendeförklaringparlamentetsinitiativrätt. Om motoberoende ochkommissionens

börparlamentariska inslag,sidan dettaden negativamedlemmarkommissionens utgör av
gällandeenligttydligareparlamentet, änpositiva det ännurimligen den äratt somvara

sådantEttkommissionens medlemmar.vid utseendetavgörande beslutetordning, dettar av
denavkortarlegitimitet, ddemokratiskakommissionensuppenbarligenförfarande stärker v s

7 173.Art.
s 177.Art.
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indirekta demokratin med bör återigen påpekasHär ökat majoritetsstyre iett steg. att ett
rådet stärker kommissionens självständighet, eftersom minskaden kan sin roll slagsettsom
diplomatisk rådetmedlare i och upphöra framläggandetmed urvattnade förslag för allasav

dåKommissionen kan i stället introducera vassare förslag, kan vinnaaccept. som ma-
joritetens gillande. uppnåsHärigenom effektivitethögre i genomförandet fördraget iav
förhållande målsättningar.till dess

Initiativrätten till lagstiftning placerad hos kommissionen förbliär och bör där, även om
parlamentet kan hemställa kommissionen framlägger nödvändiga förslag för fullgörandeatt

fördraget rådetoch kommissionen företar erforderliga undersökningar för uppnåattav att
målende och framlägger förslag.lämpliga någotInte i fall torde kommis-gemensamma

sionen kunna tvingas framlägga förslag. Om någondet skulle finnas tvekan medatt ett
rådetsavseende möjligheter tvinga kommissionen, bör klarläggande i fördra-att görasett

denna punkt. Vad därutöver kan tänkas rådetparlamentet ochget är att gemensamtsom
initiativ till lagstiftning utfärdar sådanoch beslut med kvalificerad majoritet.tar genom

Rådet bör enligt den tredelade maktstrukturens logik sluta med verkställa sinaatt egna
föreskrifter inom för den k kommittologien, förhållande bör komma tillett ut-ramen s som
tryck i fördraget. såledesModellen bör renodlas och endast medge Advisory Committees.

rådetOgillar kommissionens handlande, denna stödjer sig delegeradenär befogenheter,
Äråterkallakan det delegationen och själv utfärda lagstiftning. parlamentet missnöjt, kanny

det avskeda kommissionens ledamöter se tillsättningsförfarandet.ovan om

Judikaturen

I tredelad såsommaktstruktur förutsätts, framgått respektive maktcentrumen av ovan, vara
oberoende inom sitt kompetensområde, får såledesoch de inte inkräkta vandras funk-
tioner. förhållandeDetta särskilt tydligt i demokratiskär med avseende dom-rättsstaten
stolarna vilket styrelseskick förhållandeprefereras, vilket innebär olikaoavsett ett attsom
mekanismer måste byggas in i den statsrättsliga strukturen för alltid tillförsäkra judi-att
katurens absoluta oberoende. Detta särskilt viktigt i tredelad struktur, därär etten ansvar
lagts upprätthålladomstolarna konstitutionen och den däri inbyggda maktbalansenatt
förutom naturligtvis the rule of law, d lagbundet samhällsskick. Detatt garantera ettv s
förutsätts också domarna sådantbindande. I får självklart högstaär domstolatt ett system en

roll sådan i parlamentarisktän och det skall klart EG-ett sägassystem,en annan atten
domstolen därför har mycket tydlig policyskapande roll inom för det EG-rättsligaen ramen
systemet.

Det uppenbart EG:s domstolssystem måsteär tillförsäkraäven likforrnig tolkningatt en
och tillämpning EG-rätten inom hela gemenskapen och de konventioner, intimtav av som
hänger med denna. uppnåsDetta kan endast EG-domstolens roll bibe-attsamman genom
hålls och förstärks; alltsådet kan inte fråga någoti begränsa EG-domstolenssättattvara
jurisdiktion, med avseende fårde nationella domstolar, frågorställa till EG-t ex som

l38b.An.
7°An. 152.
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avseende sak-medså uppdelning skerellerför artikel 177,inomdomstolen att enramen
lawful judge, ellerEG-domstolenochtill förstainstansrättenfrågan hörvad somom

eller kon-specialdomstolarellernågot regionala domstolarslagstillskapandet enavgenom
domstolar.från högstamedlemsstaternasmed domareEU-domstolstitutionell

tvåvilkaolika sättetmängd ärkan sätt,oberoendeDomstolamas garanteras aven
i ochkvalifikationer. Kretsenställs domamasde kravochvilka domarna utnämns avsom

den kretsnaturligtvisdomarämbete äntill störrekvalificerade ärför sig per-ett avpersoner
därför endastpersonlig integritet. Detprofessionell och äruttaladhardessutom ensoner som

hämtas.domarna börkategorienden somsenareur
år, vilken kanför periodgällande ordningenligtEG-domstoleniDomarna utses sexen

vill-diskuteras,år. Frågan, kantredje ärskerpartiell förnyelseförnyas, och vart omsomen
for-skall förlängas medperiodenpå livstid ellerså domarnaskall ändraskoren utsesatt om

stärkakontinuitet ochbättreskapaSyftet med ändringåterutnämning. ärbud attenom
livstidsdomare,anföras för ochOlika skäl kandomstolen.oavhängigheten hos emot men om
år avsaknadennio ochförslaguppnås parlamentetskan medangivna syftetdet avom

tillräckligt.återutnämning, dettamöjlighet till är
samförstånd, kanochregeringar imedlemsstaternasDomarna utnämns mannu av

många led,innehåller alltfördemokratinförhållande påstå indirektaden ettdettagrund attav
föreslagitlegitimitet. Parlamentet hardemokratiskaförhållande domstolens attminskarsom

avvisat tankenDomstolen hardomare.nomineringartill allasitt samtyckedet skulle avge
skulleeftersom dessafråga domarkandidatema,skullekommittéparlamentarisk utatt en

kanhur demed avseendefrågor indiskretaallaoförmögna utan attatt varasvaravara
utfrågning endastdöma. å sida harKommissionen sinkommatänkas menat attatt en

fram-legitimitetdemokratiskadomstolarnasökapersonliga vandeln. Fördenskulle attavse
ehurudomarutnämningen,något ipå involverasstår nödvändigt parlamentet sättdet attsom

har avvisat.sådant domstoleninte sättett som
artikel 168amedi enlighetförstainstansrättenEG-domstolen ochMålfördelningen mellan

Arbetsordningar ochCourt.roll SupremeEG-domstolensmöjlighet till renodlaatt somger
upprätthållaeffektivt ochså kan arbetadomstolarnaarbetsförhållanden självklartbör attvara

hand-juridiskadetundenninerasrättssäkerheten, systemet, ttron ex omannars
förbättringar i dessamångalånga. kanalltför Allmäntläggningstiderna blir sägas att

instrument fördragen.i självaändringar i andraåstadkommas änkanavseenden genom
Emellertid finns deteffektivitet.ökadl65:3 bidrar tillenligt artikelKammarsystemet enen

ilikformighetenmed innankanmånga domstolenför hur kammare utrustasgräns som
Un-utvidgningvidaktualiserasfara vilken kani fara,praxis kommerdomstolens avenen

antalet do-får Omdomare.varje medlemsstatbibehållandet regelnochionen utseatt enav
övergå tilldomstolenhoskollegiala karaktärenkommer denhärigenom ökas, att enmare
effektivitetenhomogeniteten ochmåsteFrågan därför ställasdebatterande församling. om

7 167Seart. st
72 Communities,22 26of the EuropeanCourt of First Instanceof Justiceand toproceedingsof theCourtThe

1595.May, 1995,No.
73 ofRules Procedure.of Courtof JusticeochStatutes the
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hos det EG-rättsliga kan upprätthållas med 20-25 domare, och det inte kan blisystemet om
fråga begränsa antalet domare till det nuvarande, oformlig domstol kan tillattom en vara

skada för medlemsstat medlemsstat inte vidän varje tidpunkt haratt utsettmer en samma en
sina Påmedborgare till domare. denna punkt kan det tänkas parlamentet kanattav egna

spela roll vid utseendet domare, vilka sedan medlemsstaterna i samför-utnämnsen av av
stånd, nominera frånantal domare lista framtagent att ett gemensamtex genom en av
medlemsstaterna.

Vilka har talerätt beträffande vad vid EG-domstolen inteberör bara maktdelningensom
mellan institutionerna vikt för den institutionella upprätthållande.är även balansensutan av

enskilda inte direktAtt kan angripa normativa rättsakter vid domstolen actio popularis, kan
sådan i övrigt tillfredsställande kan sitt gällande vidaccepteras, sätt göra rättpart ettom

domstol, vilket får fallet ehuru förbättringar kan ske punkt.denna Vadävennu anses vara
däremot framstår tveksamt parlamentet endast kan bli instämt tillär EG-attsom som

domstolen det kan försvara sina rättigheter enligt fördraget, d parlamentet intesamt att attV s
har oberoende föra talan enligt artikel 173rätt de andra institutionerna medatt moten an-
ledning Påderas rättsakter. denna punkt bör ändring Likasåske. bör parlamentetav en ges

frånbegära yttrande enligträtten 22826 EG-domstolen EG-traktaters förenligt medatt om
fördraget yttrande i förfarandeträtten enligt artikel l77. börDäremot detsamt attges avge
ankomma exekutivorganet kommissionen fortsättningsvis behörigävenatt attvara ensam
föra talan medlemsstater vid fördragsbrott i enlighet med artikel 169. Attmot även en
medlemsstat kan förväcka talan medlemsstat fördragsbrott måste tills vidaremot annan ac-

såsom legitimt med tanke de folkrättsliga EG-systemet.dragen finns icepteras som
Generellt kan talan vid domstolen harsäga karaktären fastställelseta-sett attman en av en

lan, d domstolen uttalar sig huruvida rättsförhållandevisst föreligger,att ett tv s om ex om
rättsakt giltig eller ogiltig, eller huruvidaär fördragsbrott föreligger. Underetten om senare

frågantid har uppkommit i månvad fullgörelsetalan kan föras, d syftar till atten v s en som
få någon något, betala skadeståndstalan.göra vid Föratt t att attex en summa pengar som ge
full effekt EG-rätten krävs det domstolen åläggakan gemenskap elleratt en en
meredlemsstat åtgärd.vidta särskild sådanEn beordra finns egentligenrättatt atten nu en-

idast samband med föreskrivandet interimistiska åtgärder enligt artikel 186. Fördragetav
bör kompletteras denna såpunkt fullgörelsetalan kan föras gemenskapatt moten en rep-

någonresenterad institutionerna eller medlemsstat sådan talan kanmot attav samtav en en
föras institutionerna emellan. fördragsbrott såledesVid skulle domstolen föreskrivakunna

åtgärdervilka medlemsstat skall vidta för undanröja brottet förbjudaellerattsom en en
medlemsstat företa viss sådanhandling. En taleform viktig för den institutionellaäratt
balansen kontrollenoch gemenskapernas effektivitet uppnåendetför fördragsmålen.samt av

Deklaration fogad16 till Maastrichtfördraget uttalar skall undersöka to whatatt man ex-
might be possible review the Classification of Community with view estab-tent to acts toa

lishing appropriate hierarchy between the different categories of act. Tankarna i deklara-an
måstetionen nuvarande integrationsstadium avvisas på Frågandet bestämdaste. är

7 170.An.
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kämfrågomamånga i EG:s maktstruktur.direkt eller indirektkomplicerad och berör av
tillgemenskapemaspörsmål lämpligen behandlas vid konsolideringtordeDessa enaven

genomgång fördragstexten.samtidig och konsolideringgemenskap och aven
rättsaktssystem skulle brytasolyckligt gällandedagens läge det minstI sagt omvore

vunnitår rättspraxis ochefter många har preciserats i domstolenssönder, eftersom det
hareffektivitetsförluster innan detsigOm ändring skulle ske, kanstadga. vänta nyaen man
detinte behöver bättreförutom i materiellt avseendesatt sig i praxis, det änatt varanya

frånskilja rättsakterframförts särskilt skulledebatten har tankargamla. I attom man
omdefinier-åstadkomma normhierarki. Enför tydliglegislaturen och exekutiven, bl atta en
påfrågor med avseendesig kan uppkommaing rättsaktema löser i inte alla normerssomav

fråga första auktoriteten hosi i hand värderahierarkiska ställning. Vad kommer är attsom
något utfärdaderåda tvivel förordningarutfärdaren, varför det inte torde att t av par-om ex

rådet Någrarådet före förordningar utfärdadelamentet tillsammans gälleroch ensamt.av
frågor kan lösasordningen förorsaka, och övrigaverkliga torde inte den gällandeproblem av

konstitutionella traditioner.medlemsstaternasi enlighet med det idomstolen gemensamma

tredje pelamaAndra och

vidlåder eftersom samarbetet inom dessapelare,rättslig problematik dessaEn helt annan
och utanför denpågår inter-govemmental co-operationfolkrättsliga planet sär-helt det

Frågornågra serviceorgan.EG-institutionerskilda gemenskapsstrukturen, ehuru med som
något här. dettasig därför annorlunda lpolitisk och judiciell kontroll ställer samman-om

politiskunderkastade internåtgärder förpliktelser normalt endastochhang överenskommaär
rättslig kon-utrikespolitik i övrigt, ochlandetskontroll i respektive sättstat samma som

internt.förutom eventuellt skertroll kan förekomma vid ICJ den som
Även åtgärder effektivitetsystemkonfonna ochåberopa tankarnahär kan somman om

Medlemsstaternasi EG-bygget.enda penndrag infoga dessa pelareskäl för med ettatt
maktförluster i olikaså inte endast i ävenmotvilja bottnargöra utanatt resonemang om

skall lösa den inresakfrågoma, asylpolitiken och huruppfattningar i sta-t manom omex
militära säkerheten.denbiliteten, fördraget VEU löper 1998, ävennär yttreut ommenom

nöd-eller inte det absolutmedlemskap i VEUhela oaktat medlemsstaternas ärFör EU --
säkerställer dettill sin verkanfrågor får lösning konferensen,vändigt underdessaatt somen

iinre stabiliteten Europagjort, kan denVEU-fördraget hitintills det sägas att somsom
sker inomsamarbeteåstadkommit förutsättning för dethar varitVEU nära nu ge-somen

håll.menskaperna andraoch
många de grundläg-tillhörinrymmer denden tredje pelaren,Vad ämnen,även somavser

kopplade till kriteri-sådana frågor indirektdirekt ellergande statsfunktionema, d ärsomv s
gått någotframförvånande medlemsstaternaDärförför statehood. det knappastär attema

får därför reflek-Maastrichtfördragetnåddes i titelförsiktigt, och den lösning VI sägassom
rådde föregick fördraget. Närvid konferensendet integrationsstadium,tera mansomsom

nöd-samarbete, torde denförening med ökande behovsig för och vunnit erfarenhet ikänt av
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nås tillåtavändiga kritiska för med tiden användning gemenskapsmetodenattmassan en av
områdena.de flesta de i artikel uppräknandeK.lav

Emellertid utesluter inte det sagda förändringar för effektivitetsvinster och ökadvidtasatt
frågankontroll. Vad den förra torde den i första hand beröra kommissionens roll,avser som

här blygsammare enligt gemenskapsfördragen.är än
rådetEnligt artikel ankommer det handla i syfte koordinera medlemsstaternasJ att att

agerande i manifestation, d Unionens politik, det ordföranden ioch äryttreen gemensam v s
rådet Unionen Kommissionen enligt artikel .5:3 fullyskall J berepresenterar externt.som

får rådet.associated these tasks och enligt artikel 1.813 framlägga förslag till Denna
ordning kan i och för sig förefalla naturlig, eftersom sig koordinationdet rör om en av
medlemsstaternas utrikespolitik, vilken ligger utanför Emellertid detgemenskapernas. synes

någotönskvärt kommissionen forrnerandet Unionensaktiv roll i helasättatt ge en mer av
politik, handlar medlemsstaternas gemenskapernas,det kompetens elleroavsett om om om

önskar effektiv unionell utrikespolitik. för tillUtan den skull överattman en mer gemen-
skapsmetoden med avseende idén användandetandra pelaren kan i enlighet med om av-
EG:s institutioner inom andra tredje uttrycklig initia-och pelarna kommissionen ges en-

rådet rådettivrätt i beträffande pliktenoch Europeiska Unionens utrikespolitik med att
framlägga Påförslag. detta tillskulle medlemsstaterna tvingas ställning kommis-sätt att ta
sionens förslag, fria handla i enlighet enhälligtmed det kommerattmen vara som man

alltså förhållande bådaKommissionen skulle force tilldriving i deöverens utgöraom. en
råden. påverkarDen föreslagna lösningen inte artikel .8:5 kräva vissa151 eller J tordemen
administrativa och procedurella förändringar.

Med effektivitetsaspekten i sikte bör olika majoritetsröstningutvidgasätt prövas,att t ex
så föreslå sådankommissionen skall omröstning med verkstäl-avseendesätt ägaatt

lighetsåtgärder, förslag till omröstning endast kan undanröjas enhälligtett ettsom genom
rådetbeslut Frågan verkställighetsåtgärd frågase l89a. huruvida i beslutasärart.av om en

lämpligen med enkel majoritet.
pelaren såKommissionens roll i tredje kan den aktiv kommis-även göras sätt attmer

åläggssionen skyldigheten framlägga förslag kraften för förverkli-och den drivandeatt vara
målsättningargandet samtliga i artikel Kzl enligt de i artikel K:3.metoderav som anges

Beträffande påfallandemetoderna i artikel K.3:2 kan konstateras de lider brister iatt av
bådejämförelse inommed dem EG-bygget med hänsyn till effektivitet och rättssäkerhet.

beror konventioner,Detta tolkas och tillämpas direkt judiciellatt stater utansom av en
kontroll, ofta erbjuder alltför för individuella uppfattningar vadett stort utrymme staters om

kontrakterats och effektivt förpliktelsema tillåtas påverkahur skall särskilt medstaten,som
åberopasavseende inhemsk d de kan enskilda vid nationell domstol.rätt v s om av

åtgärderna månSamma sak gäller de övriga i bindande. Systematikenden de rättsligtärsom

75 framstårTredjepelarensstrukturochanordningar i vissa andraavseende änytterst t.o.m.som svaga, svagare
pelarens.Konstruktionenharkritiseratsi litteraturen, justice affairesLepoivre,Le domainede desett.ex.se
intérieuresdans perspectivede Conferenceintergouvernmentale 1996, Cahier 1995,de dedroit Européen
323-43,McMahon,Maastrichfs third pillar: Load-hearing decorative, 51-64, ochpurely LIEI 1995,or s.
0Keefe, RecastingthethirdPillar, CMLRev 1995, 893-919.s.
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både 220 dei EG-fördraget rationell och genomtänkt med avseende artikelär attgenom
rättsbildningen inomkonventioner förutskickas till den egentligakomplementutgör ettsom

konventioner,EG, rättsbildningen i tredje pelaren justmedan den egentliga utgörs somav
effektivitetenobligatoriskt EG-domstolen jurisdiktion. Fördessutom inte underkastadeär

komdjupt olyckligt, konventionsmassaoch medborgarnas rättssäkerhet det attvore om en
effektivkonventioner med delvis olika bortomskapas delvis överlappande och parter enav

judiciell vilka i sin komma överlappa EG-rätten.kontroll, konventioner kan atttur
varför skulleförefaller onödigtvis komplicerat, detTillkomstsättet för dessa konventioner

ikraft,konvention och konventionen träderräcka med majoritet närattatt antar enenen
ratificeratmajoritet medlemsstaterna har den.av

eftersomföra EG förefaller överdrivna,Möjligheterna enligt artikel K.9 tillöver ämnenatt
förblivit bromskloss i ställetbestämmelsen praktiskt inoperativ, där taget ens enV

sakområdenföra dessa till EG.möjlighet, varför den uppenbara lösningen överattvore
bådaarbetsuppgifter for inom pelarna skulle kunna lösautvidgade kommissionenDessa

vid utvidgning Unionen,problemet övertaliga kommissionsmedlemmamamed de aven
åtminstone kommis-nödvändigtnuvarande integrationsstadium det att ensynes

frånsionsmedlem varje medlemsstat.hämtas
tredeladeangår i enlighet med denDen politiska kontrollen i första hand parlamentet, och

kvarstå form,K.6. huvudsak i sin nuvarandemaktstrukturen bör därför artiklarna J och i
må utfrågas, årlig hållsdebatt med kom-med tilläggen kommissionenäven attatt enmen

fårockså utfärda rekommendationer till kommissionenmissionen, parlamentet samt attatt
framgår rådet synpunkterså skyldigt beakta parlamentetsdet förtydligas det klart är attatt att

rådets kommissionens information tydligtoch proceduren för ochatt anges.
stårsåsom ICJ.kontrollen, ligger den sakerna hosNär det sedan gäller den judiciella nu

någon möjlighet förefaller intefundera använda sig dennaAtt medlemsstat skulle att av
sådannågon kontroll inte finns.varför verklig och allmäntrolig, det torde kunna sägas att

EG-domstolen kompetens,Emellertid kontrollen kunna verkligskulle göras om gavsmer
sådanfolkrättsliga kompetensfortfarande skulle ske enligt den metoden. Endettaäven om

medföreskriver varje medlemsstatkan i särskilt stadgande enligt lydelse, attett en somges
får saken tilltillämpning hänskjutaanledning tvist avseende fördragets tolkning ochav en

alltså parallell till artikeldylikt skulleavgörande i EG-domstolen. Ett stadgande utgöra en
EG-rättensåvitt mycket vill ha med170219 domstolens kompetens. Hur avmanavser

paragraf artikel,i andra iförutom domstolens processordningen kan regleras t exsammaen
hänvisning här tänka sig processbenägenhetentill artikel 171:l. Man kan störreatt voreen

särskilt flitigartikel 170 inte kommit tillgrund det bekanta sammanhanget, trots attav
sådan både ytterligareoch tredje pelama. Ettanvändning. En anordning kan andra stegavse

påminner artikel 169.kommissionen roll den enligtnaturligtvis att omvore ge en som
artikel K.3 skallsamtliga konventioner tillkomna enligtSlutligen kan det föreskrivas att

innehålla tillämpa idomstolen tolka och dessabestämmelse, kompetens ettattsom geren
spörsmåldettaförfarande Domskonventionens protokoll. ellerartikel-l77 liknande se att

förfakultativi fördraget stipulerabeslutas med kvalificerad majoritet eller rättatt en
såmedlemsstater önskar använda sig domstolen.att avsom
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Avslutande anmärkningar

Europeiska unionen den firman för det gamla EG-bygget och heltutgör ettgemensamma
traditionellt folkrättsligt tvåsamarbete mellan EG:s inommedlemsstater k pelare. Dets
gamla bygget uppvisar klara federativa drag med avseende institutioners roller,
medlemsstaternas positioner och EG-rättens funktion. förän-Vid beaktande eventuellaav
dringar inom EG-bygget har bedömningsprincipen förstärkavarit och renodla den redanatt
existerande utifrånstrukturen främst effektivitetsskäl samtidigt stärka den demokra-attmen
tiska någonrättsstatsstrukturen egentlig motsättning föreligger inte mellan dessa skäl, ur-
rättslig synpunkt det uppenbarligen fördel med homogent oaktat pref-är ett system,en man

maktdelning eller parlamentarism, förraehuru den nödvändig med beaktandeererar en synes
iden grunden federala karaktären påhos EG. Den springande punkten med avseende deav

andra och tredje pelama huruvida arbetsmetoden inom dessa fortsättningsvis skallär även
den folkrättsliga eller följa gemenskapsmetoden. Valet för graden ochavgörandeärvara
för politisk och judiciell kontroll medlemsstaternas aktiviteter inom dessa pelaresätten av

icke-nationellt plan.ett

Första pelaren

Oaktat huruvida vilja finnas gåoch direkt kan för vidare federalt Eu-öppen att mot ett mer
inom EGEU:s medför reduktion antalet beslutsprocedurer i sig ettropa ramar, en av

federalastärkande den inomstrukturen EG och renodlande den montesquieuskaettav av
maktdelningen; utvidgad rådetanvändning majoritetsbeslut i verkar i riktning.en av samma
Parlamentets framstötar inflytande varförmakt och torde inte helt kunna negligeras,om mer

förvänta får tillämpningsområde.kan sig medbeslutandeproceduren utvidgatatt t ettman ex
Slutsatsen kan därför bara bli nämligen medden EG-rättsliga strukturen stärksatten,
avseende federalasina drag, konferensens syften effektivitetmed avseende EG:som
upprätthålls. riktningI verkar de angivna förslagen beträffande domstolen ochsamma
kommissionen.

Andra och tredje pelama

bibehållandetMed vad kallats den folkrättsliga effektivitetsvinstermetoden kanav som ovan
uppnås tilldela kommissionen aktiv roll, inkluderande initia-uttaladattgenom en mer en
tivrätt, och utvidgad användning majoritetsröstning. judiciella kontrollenDen kan ävenen av
den stärkas med användandet folkrättsmetoden.av

Medlemsstatemas positioner

EGEU kan beskrivas sofistikerad förhandlingsorganisation, vilkenpermanentsom en
erhåller särskild styrsel och stadga domstolarnas aktivitet. Genom EG:s klart uttaladegenom
federativa struktur särskilt med beaktande det EG-rättsliga uppenbartdetärsystemetav- -

medlemsstaterna både formellttraditionellt faktiskt sittoch har mist del obero-att sett en av
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många vilka knappast skullebetydande vinster gjorts i andra avseenden,ende samtidigt som
tillstånd,tillstånd. förändring kommit justi dennaha kunnat uppkomma Att ärett annat

inom EGEU:s likvälsyftet den europeiska integrationensjälva kärnan och med ramar som
attrak-tanke densnöboll har fortsätta Medintegrationens växa.attavsetts attatt

EGEU-tillståndetmåste värderas högretionskraft EGEU Europas änutövar ettstater,
således fråga rättsliga, ekonomiska och andrautanförskap. skapaDet härär att nyaom

förhållningssätt. förhållnings-förhållanden från Vilkaoch bryta gamlamellan stater att upp
mådåliga värderingsfråga ochdock ankommabra ellersätt är är somsom var en,som en

sig in i saken.satt
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